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 วิชาเอก/แขนงวิชา 1 
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 ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 6 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 7 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 7 

 แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 11 

 ระบบการจัดการศึกษา 11 

 การด าเนินการหลักสตูร 11 

 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 18 

 องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 49 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ          

          หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1    

          หลักสตูรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2 

          หลักสตูรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1             

      5.2  ภาษาทีใ่ช ้

          ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบันต่าง 

ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 

1. มีความร่วมมือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในการเป็นกอง

บรรณาธิการวารสารและเป็น Peer Review ที่มีความเช่ียวชาญในการประเมินบทความวิชาการและ

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

2. ความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ International Islamic University of Malaysia 

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

ร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น และการท าวิจัยข้าม

วัฒนธรรมของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะเร่ิมใช้หลักสตูรนี้ ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ืองขอความ

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

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ 3/2560เม่ือวันที่ 

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

 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

     11.1  สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ   

  จากผลการประเมินผลการพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

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

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจ ากัด เน่ืองจากปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ทั้งด้าน

สุขภาพ การเรียนรู้ เผชิญกับความเหล่ือมล า้ของการกระจายรายได้และระหว่างกลุ่มคน (รองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ในระยะต่อจากน้ี คาดว่าประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย

ธรรมชาติที่รุนแรง ดังน้ันในการก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) รัฐจึงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

คือ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏรูิปประเทศ และ

การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2558)  

  วาระการพัฒนาของโลกในอนาคต ท าให้ประเทศไทยกต้็องเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า

ช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 

Revolution) การพัฒนาเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน การพัฒนา

การศึกษาจึงยังคงต้องมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน 

ดังน้ันภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือปรับเปล่ียนจากประเทศ “รายได้

ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็น

เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไกส าคัญหน่ึงคือ กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและ

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

  ดังน้ันการพัฒนาการศึกษาจึงต้องให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองนโยบายด้านการ

พัฒนา โดยในช่วงปี 2560–2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยระบบ

เทคโนโลยีดิ จิทัลที่ มีประสิทธิภาพ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559) นอกจากน้ี

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดท ากรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ.2560-2574 

โดยก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียน เพ่ือก าหนด

แนวทางให้การพัฒนาคนจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาในทุกมิติ โดยมียุทธศาสตร์ 1 ใน 9 มีความ

เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ

ประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย มีจ านวนไม่เพียงพอ และการวิจัยไม่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานวิจัยซ่ึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญในการช้ีวัดคุณภาพของ
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สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาละการยกระดับประเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังมีจุดอ่อนของการ

พัฒนางานวิจัยที่ต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน การแก้ปัญหาด้านการวิจัยของไทยในระยะยาวน้ัน จะต้อง

ปลูกฝังศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญของงานวิจัย โดย

การให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญของการท าวิจัย  

มีการบูรณาการการสอนพร้อมงานวิจัย งานวิจัยเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นิสิตนักศึกษา (ชาญณรงค์ 

พรรุ่งโรจน์, 2559; ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, 2559) ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทนักับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของ

ประเทศด้วยการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ ยกระดับผลิตภาพของประเทศชาติสบืไป 

     11.2  สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

  จากผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ยังพบด้วยว่า ลักษณะทางสังคมของ

ไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และยังต้องเผชิญกับความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ้น คนไทย

มีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ (คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

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

สงัคมให้มีความม่ันคง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม

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

2574 ได้ก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียนในทุกมิติ ทั้ง

ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย (สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์, 2558) ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรจะค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สังคมอย่างมาก ท าให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมน้ันไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 

การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภมิูปัญญาที่เป็นประโยชน์ รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและรัดับโลก จะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถช้ีน าในการป้องกัน เตรียมพร้อมและ

แก้ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์ได้ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

  12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

          จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ี จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ความต้องการของประเทศที่ต้องการพ่ึงนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ

สูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคมได้ 
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       12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อ

สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ี  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือใช้ในยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคม 

 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

13.1 รายวิชาทีค่ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นเปิดสอนให ้

      - 

13.2 รายวิชาทีเ่ปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

      - 

13.3 การบริหารจดัการ 

  หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน บางรายวิชาสามารถตอบสนองความ

ต้องการของหลักสูตรอื่นที่ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ การ

ด าเนินการเรียนร่วมของหลักสตูรนี้ จะเป็นการท างานและการประสานงานร่วมกนักับสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์กับหลักสูตรที่ต้องการเรียนร่วม โดยเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้อง

อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากเป็นหลักสูตรบูรณาการที่เกิดข้ึนร่วมกนัระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรน้ียังเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เน่ืองจากเป็นหลักสูตร

สาขาวิชาเดียวกัน แตกต่างกนัที่ระดับของปริญญา ดังน้ัน นิสติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ แบบ 2.2) ที่ไม่สามารถศึกษาต่อจนส าเรจ็การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตตามข้อก าหนด

ของหลักสูตร หรือประสงค์ต้องการที่จะส าเร็จการศึกษาเพียงแค่ระดับมหาบัณฑิต สามารถแจ้งความ

ประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขอส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ได้ เน่ืองจากรายวิชาบังคับส่วนหน่ึงของหลักสูตรแบบ 2.2 น้ี เป็นวิชา

บังคับในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรที่จะพิจารณาหรือก าหนดเง่ือนไขใดเพ่ิมเติม และให้มติของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรของทั้งสองหลักสตูรถือเป็นข้อสิ้นสดุ   
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  1.1 ปรชัญา 

  บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพ

บุคคลและสงัคมอย่างย่ังยืน  

       1.2 ความส าคญั  

  พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย

ยึดม่ันในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธบิายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์

ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพ่ือช่วยให้บุคคลมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และน าไปสู่การพัฒนา

ในระดับประเทศได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดรับกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม

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

คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับ

เปล่ียนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอด

ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งน้ีการพัฒนา

ดังกล่าวได้ด าเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือการวิจัยซ่ึงจะสามารถสอดรับกับประเดน็ที่ท้าทายของสภา

วิจัยแห่งชาติ (วช) ที่วิเคราะห์ว่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพและยังขาดบุคลากร

ที่สามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

และมาตรฐานการวิจัยจึงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ัน ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ยังมียุทธศาสตร์ทางการวิจัยที่ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่ง

ถึง ธ ารงคุณค่าทางจริยธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคที่มุ่งสู่ความ

ย่ังยืน เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถิ่นและทุนทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน

การศึกษา และการเรียนรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงฐานทรัพยากรและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและย่ังยืน ซ่ึง

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

นทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซ่ึงครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา

ด้านวิถีชีวิตโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง  ๆ เข้าด้วยกัน 

และมีการก าหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและ

บุคลากรให้เกดิลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึงเอื้อต่อการพัฒนาสงัคมต่อไป 

  อน่ึงศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และสังคมวิทยา มัก

เป็นศาสตร์ที่มีจุดก าเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจน ามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทย

จะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการ

ประยุกต์ทั้งด้านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากน้ี  การใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์
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เดียวกไ็ม่สามารถท าความเข้าใจปัญหาของบุคคลและสังคมได้อย่างลึกซ้ึง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้

จากหลายศาสตร์บูรณาการร่วมกันในการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการ

วิจัยที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสมกับลักษณะปัญหา บริบท 

และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือแก้ไขปัญหาบุคคล

และสังคมได้อย่างลึกซ้ึงและครอบคลุม จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ที่มี

ลักษณะสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันออกจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้จริง 

      1.3 วตัถุประสงค ์

  เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังน้ี 

    1.3.1 มีความรู้ความสามารถในระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์  

   1.3.2 มีความสามารถท าวิจัย และปฏบัิติงานที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถ

ใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคมได้อย่างย่ังยืน 

   1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย 

   1.3.4 มีความสามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ และความรู้เชิงนโยบาย/ปฏบัิติ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง  

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงหลักสตูรตามรายละเอยีดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาด

ว่าจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ดังน้ี 

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. การพฒันาการเรียนการ

สอน 

    1.1 พัฒนาการเรียนการสอน

ให้บัณฑติมีอตัลักษณ์ด้านการ

วิจัย และเป็นที่ต้องการของ

แหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ

ประเทศ 

 

 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ

การผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพ โดยมี

หลักสตูรที่จะน ามาใช้ ในการพัฒนา

คุณภาพนิสติ เช่น สร้างวัฒนธรรม

องค์กรสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

(Knowledge-Based Society) หรือ

จัดให้มีการแลกเปล่ียนทกัษะโครงการ

ฝึกอบรม โครงการศึกษาดูงานแก่

คณาจารย์เพ่ือปรับระบบการเรียนการ

สอนที่เน้นนิสติเป็นศูนย์กลางและมี

 

 

1. แผนการสอนในรูปของ 

มคอ. 3 และ 4 ที่เอื้อต่อ 

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2. ร้อยละของจ านวนรายวิชา

เฉพาะทั้งหมดที่เปิดสอนใน

หลักสตูรที่มีการเชิญวิทยากร

จากภาคธุรกจิเอกชน/ภาครัฐ 

มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 

1 คร้ัง 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีระบบ
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมกนัระหว่าง

ผู้เรียนและผู้สอน  

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสตูรสู่คุณภาพโดยมุ่งผล 

ที่ความสามารถของบัณฑติในการ

ประยุกต์และบูรณาการความรู้โดยรวม

มาใช้ในการปฏบัิติงานโดยจัดให้มีการ

ปรับปรุงหลักสตูรไปสู่การเรียนรู้จาก

กรณีปัญหา (Problem-Based 

Learning) จัดให้มีระบบแนะน า 

(Tutorial) ในทุกรายวิชาอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสิทธผิล กระตุ้น

ให้อาจารย์และนิสติได้มีกจิกรรม

ร่วมกนั และคณาจารย์มีการ

ประเมินผลการสอนที่เอื้อต่อระบบ 

PDCA 

แนะน า (Tutorial)  

 

    1.2 การพัฒนาการเรียน 

การสอนให้ทนัสมัย 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล

ในบางเร่ือง หัวข้อที่มีความพร้อม 

2. พัฒนาต าราเรียนส าหรับนักศึกษา

เน้นวิจัย 

จ านวนต าราและจ านวนรายวิชา

หัวข้อที่มีการพัฒนา 

    1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการ

ท าวิจัยและการเรียนการสอน 

1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสติเข้า

ร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน

วิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศและ

ต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้นิสิตร่วมท าวิจัยกบั

คณาจารย์ในสถาบัน 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า 

ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ า

และนิสติที่เข้าร่วมประชุม

วิชาการหรือน าเสนอผลงาน

วิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

3. ร้อยละของนิสติที่ร่วมท า

วิจัยกบัคณาจารย์ในสถาบัน 

2. การพฒันาหลกัสูตร 

    2.1 พัฒนาให้หลักสตูรมี

ความเป็นนานาชาติ 

 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั

ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น 

โดยการแลกเปล่ียนคณาจารย์และการ

สมัมนากบัเครือข่ายความร่วมมือที่มี

 

1. จ านวนผู้สมัครที่เป็น

นักศึกษาต่างประเทศ 

2. มีข้อตกลงความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

อยู่อย่างสม ่าเสมอ 

2. ประชาสมัพันธ์หลักสตูร 

สู่ต่างประเทศให้มากขึ้น 

ภายนอกประเทศ 

3. มีจ านวนอาจารย์

ต่างประเทศ 

4. มีจ านวนเร่ืองของการ

ประชาสมัพันธห์ลักสตูรไปยัง

ต่างประเทศ 

    2.2 ตรวจสอบหลักสตูรเพ่ือ

การพัฒนาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐานตามเกณฑข์อง สกอ.  

1. มีการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาทุกปี 

2. ท าการวิจัยประเมินผลหลักสตูรทุก 

5 ปี 

1. รายงานผลการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

2. รายงานการวิจัยประเมินผล

หลักสตูร 

    2.3 พัฒนาหลักสตูรให้

ทนัสมัยโดยอาจารย์และนิสิต 

สามารถก้าวทนั หรือเป็นผู้น าใน

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

1. ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยทุก 5 

ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมที่จะ

ส่งผลต่อหลักสตูร 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความรู้ใหม่ 

ๆในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการหา

ประสบการณ์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

1. รายงานผลการรับรอง

หลักสตูรของ สกอ. 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์การทางวิชาการ

ทั้งระดับประเทศและระดับ

นานา ชาต ิ
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

      1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

     1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจจัดตามความเหมาะสม โดยขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร 

    อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

      2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

  หลักสูตรฯ น้ีเป็นแบบการศึกษาที่ เน้นการท าวิจัยโดยไม่มีการศึกษารายวิชา แต่มีการจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต หรือให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าจะมีการ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง

เดือนธันวาคม และภาคการศึกษาปลาย เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ส่วนภาคฤดูร้อน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ส่วนวันเวลาในการติดต่อกบัอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสติด าเนินการนัด

หมายกบัอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยตนเอง 

             หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1)         

   หลักสตูรนี้ เรียนในวัน – เวลาราชการปกต ิ  

    ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

    ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

          หลักสตูรนี้ เรียนในวัน – เวลาราชการปกต ิ  

    ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

    ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

    ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจจะพิจารณาตามความเหมาะสมและ

สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบโมดูล (Module) ที่ก  าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาต่อเน่ืองและ
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ติดต่อกันจนบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาน้ัน แทนการจัดการเรียนการสอนที่แต่ละรายวิชาจัดการเรียน

การสอนเพียงแค่สปัดาห์ละคร้ังและใช้เวลาทั้งภาคการศึกษาจึงจะครบและบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชา  

   

  2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

         ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือตามมติที่

ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซ่ึงมีรายละเอยีดพอสงัเขป ดังน้ี 

  1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

  2) เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่มีการท าปริญญานิพนธ ์

  3) มีความรู้ความสามารถในสาขาพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ทั้งด้านวิธีการวิจัยและเน้ือหา

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

  4) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารทั้งการเขียน อ่าน และพูด เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

  5) ผ่านการสอบภาษาองักฤษทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

  6) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหลังส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 เร่ือง โดย

อาจจะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยกไ็ด้ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

   ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ

มีผลการสอบภาษาองักฤษได้ตามเกณฑ์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงเป็นแบบการศึกษาที่เน้นการ

ท าวิจัย มีการศึกษารายวิชา และท าปริญญานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

             หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2)   

   ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในทุกสาขาวิชาและ

มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงเป็นแบบการศึกษาที่เน้นการ

ท าวิจัย มีการศึกษารายวิชา และท าปริญญานิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตของการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 
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      2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  

  ปัญหาของนิสติแรกเข้าส าหรับหลักสูตรนี้  รวบรวมได้ดังน้ี 

  1) นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์

ไม่เทา่กนั เน่ืองจากหลักสตูรฯ ก าหนดคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัครระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา  

  2) นิสติส่วนหน่ึงมีทกัษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษเชิงวิชาการแตกต่างกนั 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

  นิสิตบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน 

รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ เน่ืองจากรับสมัครนิสติที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2)    

  นิสิตบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน 

รวมทั้งมีปัญหาในการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษ เน่ืองจากรับสมัครนิสติที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา 

      

  2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

           หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  

  1) จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานด้านระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทาง

พฤติกรรมศาสตร์ และในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม และตามความสนใจของนิสติ 

  2) แนะน าให้นิสิตเข้าฟังการบรรยายในหลักสูตรที่มีวิชาเรียน เพ่ือเสริมความรู้พ้ืนฐานด้าน

ระเบียบวิธวิีจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์  

  3) จัดกลุ่มรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือท าปริญญานิพนธ์ในประเด็นที่สถาบันฯมีความ

เข้มแขง็ ได้แก่ การวิจัยด้านครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการท างาน การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัย

พฤติกรรมส่งเสริมและแก้ปัญหาเดก็และเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกจิ 

       หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวิีจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า และจัด

กิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรือ

ประสานกบัสถาบันการศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาภาษาองักฤษของผู้เรียน 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2)   

   จัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธวิีจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า และจัด

กิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ หรือ

ประสานกบัสถาบันการศึกษานานาชาติเพ่ือการพัฒนาภาษาองักฤษของผู้เรียน 
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  2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

            2.5.1 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1)  

ตารางแสดงจ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร  

 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 2 - 15 15 15 15 

ช้ันปีที่ 3 - - 15 15 15 

รวม 15 30 45 45 45 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 15 15 15 

    

   2.5.2 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2.1และแบบ 2.2 

   จ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

    2.5.2.1 (แบบ 2.1) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 20 - 20 - 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 - 20 - 

ช้ันปีที่ 3 - - 20 - 20 

รวม 20 20 40 20 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 20 - 20 

    
    2.5.2.2 (แบบ 2.2) ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี  

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 - 10 - 10 - 

ช้ันปีที่ 2 - - 10 - 10 

ช้ันปีที่ 3 - - - 10 - 

ช้ันปีที่ 4 - - - - 10 

รวม - 10 10 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 10 
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  ทั้งน้ีการเปิดรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษาอาจมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและขอบข่าย

ประเด็นความสนใจที่เช่ือมโยงกับสถานการณ์ความต้องการของสังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรม ณ เวลานั้น 

 

     2.6 งบประมาณตามแผน 

   2.6.1 งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

รายละเอียดรายรบั 

(ค่าธรรมเนยีม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หลักสตูร ปร.ด. (แบบ 1.1 เน้นวิจัย)  1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

รวมรายรบั 1,500,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

รายละเอียดรายรบั 

(ค่าธรรมเนยีม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หลักสตูร ปร.ด. (แบบ 2.1 มวีิชาเรียน) 1,666,666 1,666,666 3,333,333 1,666,666 3,333,333 

รวมรายรบั 1,666,666 1,666,666 3,333,333 1,666,666 3,333,333 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

รายละเอียดรายรบั 

(ค่าธรรมเนยีม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หลักสตูร ปร.ด. (แบบ 2.2 โทควบเอก) - 750,000 750,000 1,500,000 1,500,000 

รวมรายรบั - 750,000 750,000 1,500,000 1,500,000 

 

  2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้ายหลกัสูตร  

งบประมาณของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. แบบ 1.1 เนน้วิจยั) 

    

ค่าใชจ่้าย 

 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

  ค่าตอบแทนผู้สอน  -  

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 3 ปี) 300,000.00  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 200,000.00  

  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรม

นิสติ)            1,500,000.00  
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

งบประมาณของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. แบบ 1.1 เนน้วิจยั) 

    

ค่าใชจ่้าย 

 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ    300,000.00  

  ค่าทุนนิสติ -  

  หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร -  

  → ค่าใช้จ่ายรวม 2,300,000.00  

  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 15 คน) 153,333.00 153,333.00 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   191,667.00 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 14,202.46  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 14,202.46  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 8,599.00   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์   204,967.00 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 13,300.00  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -   

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (ร้อยละ 15) 36,171.00 241,137.00 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 42,912.00  284,049.00 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี) 13,080.00  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000.00  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 3 ปี) 3,120.00  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี) 17,712.00   

  ประมาณการงบประมาณหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน  284,049.00 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 1.1 เนน้วิจยั  300,000.00 

 

 

งบประมาณของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน) 

     ค่าใชจ่้าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (21หน่วยกติ*1,200 บาทต่อชั่วโมง*15 ครั้งต่อภาค) 378,000.00  

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 3 ปี) 360,000.00  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 120,000.00  

  

กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรม

นิสติ)            1,200,000.00  

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ    300,000.00  

  ค่าทุนนิสติ   

  หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร -  
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

งบประมาณของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน) 

     ค่าใชจ่้าย 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

  → ค่าใช้จ่ายรวม 2,358,000.00  

  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน) 117,900.00 117,900.00 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   147,375.00 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 11,597.07  

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 11,597.07  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 8,599.00   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์   160,675.00 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 13,300.00  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -   

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั  28,354.00 189,029.00 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 42,912.00  231,941.00 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3 ปี) 13,080.00  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000.00  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 3 ปี) 3,120.00  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 3 ปี) 17,712.00   

 ประมาณการงบประมาณหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน  231,941.00 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน  250,000.00 

 

 

งบประมาณของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก) 

     

ค่าใชจ่้าย 

 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

 หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

  ค่าตอบแทนผู้สอน (36 หน่วยกติ*1,200 บาทต่อชั่วโมง*15 ครั้งต่อภาค) 648,000.00  

  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 4 ปี) 160,000.00  

  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 45,000.00  

  กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)            500,000.00  

  ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ    100,000.00  

  ค่าทุนนิสติ   

  หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร -  

  → ค่าใช้จ่ายรวม 1,453,000.00  

  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 10 คน) 145,300.00 145,300.00 

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   181,625.00 

  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 14,326.98  
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

งบประมาณของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก) 

     

ค่าใชจ่้าย 

 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 14,326.98  

   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 8,599.00   

 หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์   194,925.00 

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 13,300.00  

   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -   

 หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั  34,399.00 229,324.00 

     

 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 57,216.00 286,540.00 

  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 4 ปี) 17,440.00  

  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 4 ปี) 12,000.00  

  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 4 ปี) 4,160.00  

   ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 4 ปี) 23,616.00   

 ประมาณการงบประมาณหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก  286,540.00 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก  300,000.00 

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร ปร.ด. แบบ 2.2 โทควบเอก  300,000.00 

        

 2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

     อื่นๆ แบบช้ันเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Hybrid Education) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

           การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

      3.1 หลกัสูตร   

             3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

                     หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  
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         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็นแบบการศึกษาที่ไม่มีการศึกษารายวิชา 

แต่เน้นการท าวิจัย และท าปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  โดยอาจมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือท า

กจิกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกติ ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

    หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการท าวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และท าปริญญา

นิพนธ ์36 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกติ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.2) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

เป็นแบบการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และท าปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 

 

          3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1)  

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ - 

      - กลุ่มวิชาระเบียบวิธวิีจัย - 

      - กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ - 

      - กลุ่มวิชาปฏบัิติการวิจัย - 

ข.  หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) - 

ค.  หมวดปริญญานิพนธ์ 48 

รวม 48 

หมายเหตุ: นิสติที่ศึกษาในหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติแบบ 1.1 จะต้องเข้าร่วมกจิกรรมโดยผ่านเงื่อนไข

ตามที่หลักสูตรจัดให้ ได้แก่ 1) การศึกษาเพ่ิมเติม 2) การรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ ์

3) การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ และ 4) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มี

รายละเอยีดดังน้ี 

 

ส่วนประกอบ หน่วยกิต 

1. การศึกษาเพ่ิมเติม (ตามความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ด้วยวิธกีารศึกษาด้วย

ตนเอง แบบฟังบรรยาย หรือแบบอบรมเชิงปฏบัิติการ) 

ในเร่ืองดังน้ี 

    1) ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมศาสตร์ 

    2) วิธวิีทยาส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

ไม่นับหน่วยกติ แต่ต้องมีความรู้และ

ทกัษะตามที่คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรก าหนด ซ่ึงจะตรวจสอบโดย

การสอบ และการวิเคราะห์จากผลงาน/

ช้ินงานที่น าเสนอ 
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ส่วนประกอบ หน่วยกิต 

    3) การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

    4) การสร้างและการใช้เคร่ืองมือทางการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

    5) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

    6) การเขียนรายงานการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

   7) เรียนรายวิชาที่จ าเป็นต้องเรียนเพ่ือท าปริญญา

นิพนธใ์นประเดน็ที่สถาบันมีความเข้มแขง็การวิจัยด้าน

ครอบครัว การวิจัยพฤติกรรมการท างาน การวิจัย

พฤติกรรมสขุภาพ การวิจัยพฤติกรรมส่งเสริมและ

แก้ปัญหาเดก็และเยาวชน การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกจิ 

2. การรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ ์

อย่างน้อย 4 คร้ังตลอดหลักสตูร 

3. การเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการ และการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง

มหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

แบ่งเป็น 

     3.1 การเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการในที่

ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ัง  

     3.2 การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าใน

ที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติที่

จัดเป็นภาษาองักฤษ หรือที่ประชุมระดับนานาชาติ อย่าง

น้อย 1 คร้ัง 

4. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบ่งเป็น 

    4.1 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธห์รือส่วนหน่ึง

ของผลงานปริญญานิพนธ ์โดยผลงานน้ันต้องเป็น

บทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) อย่างน้อย 2 บทความ 

และต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วารสาร 

วิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

หรือกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ตาม

ประกาศของ สกอ. ทั้งน้ีต้องมีอย่างน้อย 1 บทความที่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

รวม 48 
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2.2 น้ี เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับ 

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้งสองหลักสูตรที่จะพิจารณาหรือก าหนดเง่ือนไขใด

เพ่ิมเติม และให้มติของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรของทั้งสองหลักสูตรถือเป็นข้อสิ้นสดุ 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

ความหมายของเลขรหสั (แบบ 1.1)  

               เลขรหัสนอกวงเลบ็    หมายถึง    จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถึง    จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

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

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

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ ของหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

  ปพอ 892  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                           48 หน่วยกติ 

  GRD 892  Dissertation 

 

ความหมายของเลขรหสั (แบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

 

รหสัตวัอกัษร 

           วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

 

รหสัตวัเลข 

  เลขรหัสหลักร้อย  หมายถึง  ระดับปริญญา 

เลขรหัสหลักสบิ   หมายถึง  วิชาแขนง 

หลกั   รหสั ความหมาย 

รอ้ย  ระดับปริญญา ได้แก่ 

 5 และ 6 

    7 

วิชาระดับปริญญาโท 

วิชาระดับปริญญาเอก 

 8 และ 9 วิชาสมัมนา หรือหัวข้อพิเศษ หรือปฏบัิติการ 

วิจัยหรือการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญา

นิพนธ ์

สิบ  แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร ได้แก่ 

    0 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

    1 วิชาที่เกี่ยวกบัสถิติ และคอมพิวเตอร์ 
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หลกั   รหสั ความหมาย 

   2,3 วิชาที่เกี่ยวกบัจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ 

   4,5 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน

หมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 

    6 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมศาสตร์อื่น ๆ 

    7 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

    8 วิชาที่เป็นสหวิทยาการ 

    9 วิชาพิเศษ 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

ก. หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (6 หน่วยกิต) 

วป  701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science  

วป  711 สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 711   Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

 

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์(6 หน่วยกิต) 

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

RB 781 Work Socialization  

วป  881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 

RB 881   Seminar in the Philosophy of Behavioral Science  

    

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั (3 หน่วยกิต) 

วป  804 ปฏบัิติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4) 

RB 804 Advance Research Practicum  

     

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรม

ศาสตร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซ่ึงนิสิตจะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก คือ 

รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อยข้ึนต้น ด้วยเลข 7 

 

ค. หมวดปริญญานพินธ ์  

ปพอ  891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก 36 หน่วยกติ 

GRD  891   Dissertation  
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 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

ก. หมวดวิชาบงัคบั 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั (15 หน่วยกิต) 

วป  501 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science    

วป  502   การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์     3(2-2-5) 

RB  502   Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

วป  511   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  511   Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

วป  701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

RB  701 Advanced Research Methods in Behavioral  Science  

วป  711 สถิติหลายตวัแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  711   Multivariate Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  

Science 

 

          

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์(9 หน่วยกิต) 

วป  521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB  521   Behavioral  Science  in  Psychological  Perspectives  

วป  541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์  3(3-0-6) 

RB  541 Social Foundations of Human Behavior  

วป  881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 

RB  881 Seminar in the Philosophy of Behavioral Science  

    

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั (6 หน่วยกิต) 

วป  803 ปฏบัิติการวิจัย 3(1-4-4) 

RB  803 Research Practicum  

วป  804 ปฏบัิติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4) 

RB  804 Advance Research Practicum   

 

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรม

ศาสตร์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซ่ึงนิสิตที่จะส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องเลือกเรียน

รายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก คือ รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อยข้ึนต้นด้วยเลข 7 ส่วนนิสิตที่จะส าเร็จ
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การศึกษาในระดับปริญญาโทต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาโท คือ รายวิชาที่เลขรหัสหลักร้อย

ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และ เลข 6 

 

ค. หมวดปริญญานพินธ ์

ปพอ  892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                                           48 หน่วยกติ 

GRD  892 Dissertation  

 

  3.1.3  แผนการศึกษา 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1)     

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

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

ทางพฤตกิรรมศาสตร์    

วป 781  การถ่ายทอดทางสงัคม                    3(3-0-6) 

 เกี่ยวกบัการท างาน                                                                                                                                                     

วป 881  สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์                      3(1-4-4) 

 วิชาเลือก                                            (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ)                                                                       

รวม 6 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

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

วิชาเลือก                             (เลือก 1 วชิา 3 หน่วยกติ)  

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ  

รวมรายวิชา 6 หน่วยกิต 

และปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ ปพอ 891 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก  9 หน่วยกติ 

ปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ ์9 หน่วยกิต 

 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1  ภาคการศึกษาที ่2 

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

            ทางพฤตกิรรมศาสตร์                                                               

วป 521  พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา                  3(3-0-6)                      

             

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

          ทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

วป 541  พ้ืนฐานทางสงัคมเกี่ยวกบั                      3(3-0-6) 

             พฤตกิรรมมนุษย์                                                                                               

วิชาเลือก    วิชาเลือก                                    (เลือก 1 วชิา 3 หน่วยกติ) 

รวม 9 หน่วยกิต             รวม 9 หน่วยกิต 

ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 

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

วป 711  สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล    3(2-2-5)                                                

              ทางพฤตกิรรมศาสตร์    

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

 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1  ป่ีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

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

ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก           12 หน่วยกติ                                            
รวมรายวิชา 3 หน่วยกิต 

และปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

ปีที ่4ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4ภาคการศึกษาที ่1 

ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก        12 หน่วยกติ                                           ปพอ 892 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก        12 หน่วยกติ                                           

ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกิต 

   

  3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 

ก.หมวดวิชาบงัคบั 

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

 
 

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

Behavioral Science 

 

วป  511   สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 511   Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

วป  701   วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 

RB 701 Advanced Research Methods in Behavioral Science  

วป  711 สถิติหลายตัวแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 711   Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

     

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

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

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

RB  781   Work Socialization  

วป  881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 

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

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

วป  503 พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB  503 Foundation of Qualitative Research  

วป  504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

RB  504 Academic English Skills and Fundamental Research  

วป  510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

วป  512 สถิติเพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

วป  513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

วป  702 เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  702 Analytical Technique for Measuring Instruments in  Behavioral 

Science 

 

วป  703   การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB  703   Qualitative  Research  

วป  704 วิธวิีจัยทางสนัติภาพและความขัดแย้ง 3(3-0-6) 

RB  704 Research Methods in Peace and Conflict  

วป  705 ทกัษะการวิจัยขั้นสูงและทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

RB  705 Advance Research and Academic English Skills   

วป  706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ 3(2-2-5) 

RB  706 Innovative Behavioral Assessment  

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

RB 707 Item Response Theory for Behavioral Science  

วป  712 สถิติหลายตัวแปรขั้นสูงเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  712 Advanced Multivariate Statistics  for  Data  Analysis  in  

Behavioral  science 

 

วป   713 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท 3(2-2-5) 

RB  713   Analysis  of  Categorical  Data  

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

RB  714 Analysis  of  Repeated  Measures  

วป  715   การสงัเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5) 

RB  715   Research  Synthesis  

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

วป  801 สมัมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสงู 3(1-4-4) 

RB  801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques  

วป  802 สมัมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(1-4-4) 

RB  802 Seminar in Qualitative Research  

   
U 
 
 
 
 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

กลุ่มวิชาจิตวิทยา 

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

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

RB  531   Attitudes and the Prediction of Behavior  

วป  532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการ

ท างาน  

3(3-0-6) 

RB  532 Positive Psychology and Conflict Management for the Quality of 

Work Life 

 

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

RB  533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

วป  534 จิตวิทยาสขุภาพ 3(3-0-6) 

RB  534 Health Psychology  

วป  564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  564 Economic Psychology  

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

RB  721 Leadership, Membership and Organization Development  

วป  722    จิตวิทยาเพ่ือสนัติภาพ 3(3-0-6) 

RB  722 Peace Psychology  

วป  723   จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 3(3-0-6) 

RB  723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy  

วป  731  

RB  731 

การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสทิธผิลของงาน 

Research and Techniques for the Development for Work Effectiveness 

3(3-0-6) 

วป 732  

RB 732   

การพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน 

Development of Work Motivation 

3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรอื์่น ๆ 

วป  551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 

RB  551 Behavioral Sciece in Cultural Anthropology Perspective  

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

RB  563 Communication Behavior in Digital Age  

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

      

กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 

วป  581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์      3(3-0-6) 

RB  581   Socialization and Human Development  

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

RB  582 Behavioral Science and Inequality  

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

วป  584 การบริหารจัดการโครงการ   3(2-2-5) 

RB  584 Project Management   

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

RB  681 Research for Youth Development Policy  

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

RB  682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development  

of Quality of Life and Work 

 

วป  761 พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  761 Buddhism and Human Behavior Development  

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

RB  781 Work Socialization  

วป  782 จริยธรรมกบัการพัฒนาบุคคลและสังคม 3(3-0-6) 

RB  782 Morality and Personal - Social Development  

วป  783 การวิจัยกบันโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  783 Research and Policies in Human Resource Development  

วป  882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 
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RB  882 Special Topics in Behavioral Science  

วป  883 สมัมนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาเยาวชน 3(1-4-4) 

RB  883   Seminar in Youth Psychological Development Research  

วป  884 สมันาเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสนัติภาพ           3(1-4-4) 

RB  884 Seminar in Techniques of Conflict Resolution and Peace building  

วป  991 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3(3-0-6) 

RB  991   Individual Study  

 

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั  

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

 

ปริญญานิพนธ์  

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

U 

   

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั   

วป 501   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science  

                งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย 

ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้วิธวิีจัยที่เหมาะสมกบัโจทย์วิจัยและท า

การวิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้

มาตรฐาน  

                 Behavioral science research works to discern the methods used to understand, 

explain, and predict individual and societal behavior, by studying all the research processes. 

This begins from the identification of behavioral science research questions to the dissemination 

of research results, selection of appropriate research methods, and critical discussion of research 

strengths and weaknesses comprising quantitative and qualitative researches; ethics and research 
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ethics and practice construction of standard behavioral science research frameworks. 

วป 502   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

                ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ 

วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการ

วางแผนเคร่ืองมือวัด การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการ

ปรับปรุงข้อค าถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและ

พัฒนาเคร่ืองมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้เคร่ืองมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล 

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

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

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

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

methods in the collection and interpretation of data. 

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

RB 503  Foundation of Qualitative Research  

                แนวคิดหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การเขียนรายงานการวิจัยผ่านการฝึกปฏบัิติจริงในสนามวิจัย 

                Basic concept of qualitative research methodology and accepted standards of 

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

writing through practice in the actual setting. 

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

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจยัพื้ นฐาน   

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

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

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

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

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

skills for academic development. 

              ทกัษะการวิจัยที่ส าคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ 

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การก าหนดหัวข้อการวิจัย

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพ่ือการวิจัยทั้งแบบที่

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การฝึกการสื่อสารเพ่ือการวิจัย 

 



32 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

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

RB 510   Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

                ศึกษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ีย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการ

ฝึกปฏบัิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพ่ือตอบปัญหา

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

                 Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean 

difference comparison, correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive 

practice analysis using statistical software packages; and selection of appropriate statistics to 

answer behavioral science research problems. 

วป 511 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

                สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบที การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลักและ

ปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์

สหสมัพันธ ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

                Descriptive statistics, means comparison with t-test, one-way and two-way 

analysis of variance with pairwise comparison of means for main and interaction effects, 

analysis of covariance with pairwise comparison of adjusted means, correlation analysis, and 

multiple regression. 

วป 512 สถติิเพือ่งานวิจยัเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 512   Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

                หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

เปรียบเทยีบพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือใช้ในแบบแผน

งานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่

มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบแผนการวัดซ า้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮ

ราคิคอลและสปลิทพลอ็ท และแบบแผนที่มีตัวแปรร่วม 

               Experimental research principles, statistical models, analysis of variance, multiple 

comparison, analysis of covariance and regression analysis for experimental research designs in 

behavioral science of completely randomized one-factor design, completely randomized 

factorial design, randomized block design, repeated measures design, Latin square design 

hierarchical and split-plot design, design with covariates. 
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วป 513   การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์                                  3(2-2-5) 

RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

                การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ

ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผล การจัดท าบรรณานุกรม 

                Digital technology applications in conducting process for both quantitative and 

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

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

วป 701   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรข์ั้นสูง 3(2-2-5) 

RB 701   Advanced Research Methods in Behavioral Science  

              ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูงที่ใช้เพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

และวิธีวิจัยใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติวิธีวิจัยในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

              A study of the principles and the advanced research methods for the individual and 

social development, and new research methods according to class interests, and practice 

analyses of each method when used in behavioral science problems. 

วป 702 เทคนคิการวิเคราะหเ์ครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 702 Analytical Technique for Measuring Instruments in  Behavioral 

Science 

 

              ศึกษาและฝึกปฏบัิติเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัด และสรุปผลในการวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่ ซับซ้อน Multidimensional scaling, Factor analysis, Multitrait-Multimethod 

technique, Item response theory  และ Content analysis 

              Examine and practice various techniques for reliability testing of research 

instruments and conclusion in complex behavioral science measurements. 

วป 703 การวิจยัเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB 703 Qualitative Research  

              แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การวิจัย

เชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจัยแบบสร้าง

ทฤษฎีจากฐานราก ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ

การเขียนรายงานการวิจัย 

             The concept of qualitative research  typology of qualitative research. Ethnography, 

Phenomenology, Case study, Grounded theory .Practices in research design, data collection, 

data analysis and report writing. 
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วป  704   วิธีการวิจยัทางสนัติภาพและความขดัแยง้ 3(3-0-6) 

RB  704  Research Methods in Peace and Conflict  

              ศึกษางานวิจัยทางสันติภาพและความขัดแย้งทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ และจริยธรรมของ

การวิธีการวิจัยในทางความขัดแย้งจากมุมมองของพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ใน

การท าความเข้าใจ อธิบาย ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม  โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของการวิจัย

ตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัย  การเลือกใช้

วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย และท าการวิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้

ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏบัิติเขียนเค้าโครงการวิจัยทางสันติภาพ

และความขัดแย้งที่ได้มาตรฐาน 

              This course introduces the theoretical, practical, and ethical aspects of approaches in 

carrying out and assessing peace and conflict research from behavioral science approaches. The 

research methods aim to describe, understand, and explain the causes and consequences of 

conflict at individual, organizational, societal levels. These include qualitative, quantitative, and 

innovative methods.  Discussion of the strengths and weaknesses of the various research 

methods are also considered. 

RB 705 Academic English Skills and Advanced  Research  3(2-2-5) 

วป 705 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจยัขั้นสูง  

              An emphasis on critical research skills for behavioral science graduates, with an 

appreciation of research ethics in planning, conducting and reporting research. Students will 

learn about the APA style and apply their learning to their research work by writing abstracts 

and research papers. Communication skills will be strengthened by practicing presentations of 

research proposals, and research works. 

              ทักษะการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือนักพฤติกรรมศาสตร์  การใช้จรรยาบรรณในการ

วางแผน ด าเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและรายงาน

การวิจัย การฝึกการน าเสนอ เค้าโครงการวิจัย และผลจากการวิจัย 

วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ 3(2-2-5) 

RB 706 Innovative Behavioral Assessment  

              พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนในยุคดิจิทัล วิธีการประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการ

และการประยุกต์ใช้วิธีการประเมินแนวใหม่ในการประเมินพฤติกรรม โดยบูรณาการทฤความ

เที่ยงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธปัิญญา 

              Modern and complex behaviors in digital era, innovative behavioral assessment 

approach, and principles and applications of the innovative behavioral assessment for behavioral 

assessment by integrating validity theory and cognitive diagnostic modeling 

 

 



35 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

วป 707 ทฤษฎีการตอบสนองรายขอ้ส าหรบัพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 707 Item Response Theory for Behavioral Science  

              ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ และโมเดลการตอบสนองรายข้อที่มี

ค่าพารามิเตอร์ตัวเดียว สองตัว สามตัว และหลายตัวเลือก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดลการตอบสนองรายข้อ 

             Fundamental concepts of item response theory (IRT) and several models of IRT to 

be explored in this course: one parameter model (Rasch), two parameter model, three-

parameter model (Birnbaum), multiple-choice partial credit model, and other partial credit IRT 

models, as well as applications of analytical programs for behavioral science instrument 

development for each IRT models. 

วป 711 สถติิหลายตวัแปรเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

              ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุตัวแปร ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการใช้สถิติพหุตัว

แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร กรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว สองกลุ่ม การวัดซ า้ และการ

วิเคราะห์ร่วม การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกและการถดถอยแบบโลจิสติก การ

วิเคราะห์สหสมัพันธค์าโนนิคอล การวิเคราะห์ปัจจัย 

              Basic concepts of multivariate distributions and assumptions, multivariate analysis of 

variance for one and more than one samples in between subjects design, within subjects design, 

and design with covariates, multiple regression, discriminant analysis and logistic regression, 

canonical correlation and factor analysis 

วป 712 สถิติหลายตัวแปรขั้ นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรม

ศาสตร ์  

3(2-2-5) 

 

RB 712   Advanced Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral 

Science 

 

              การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างเชิงเส้น  การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน การเปรียบเทยีบพหุกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว การวิเคราะห์ข้อมูลหลาย

ระดับ และการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรข้ันสูงในงานวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

               Structural Equation Modeling, path analysis, confirmatory factor analysis, multiple 

group analysis, longitudinal analysis, multilevel data analysis and discussions of topics in 

advanced multivariate statistics for behavioral science research. 

วป 713 การวิเคราะหข์อ้มูลจดัประเภท 3(2-2-5) 

RB 713 Analysis of Categorical Data  

              แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์ตารางคอนตินเจนซี ตั้งแต่

สองมิติขึ้ นไป โมเดลทางสถิติในการวิเคราะห์ไค-สแควร์ โลจิท และล๊อกลิเนียร์ วิธีการประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละโมเดล การเลือกโมเดลที่เหมาะสม และโมเดลการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

              Concepts of the analysis of categorical data, analysis of contingency table of two or 

more dimensions, statistical models for chi-square, logistic regression and log-linear, 

estimation of parameters in each model, selection of appropriate model and sampling models. 

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

RB 714   Analysis of Repeated Measures  

              แนวคิดเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ มีการวัดซ ้า ทั้ งข้อมูลจากการศึกษาช่วงยาว 

(Longitudinal study) หรือจากการวิจัยเชิงทดลองที่มีการวัดซ ้าหลาย ๆ คร้ัง การวิเคราะห์อนุกรม

เวลา (Time Series) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีวัดซ า้ทั้งในกรณีที่มีตัวแปรตาม 1 ตัวและ

มากกว่า 1 ตัว แบบจ าลองสมการโครงสรา้งเชิงเสน้ส าหรบัขอ้มูลทีว่ดัซ ้ า 

              Concepts of data analysis from repeated measures from both longitudinal study or 

experimental research with repeated measurement, time series analysis, analysis of variance 

with repeated measures with one or more dependent variables and structural equation models of 

longitudinal data. 

วป 715   การสงัเคราะหง์านวิจยั 3(2-2-5) 

RB 715   Research Synthesis  

              รูปแบบและเทคนิคของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ข้อเด่นและ

ข้อด้อยของการสงัเคราะห์งานวิจัย  ศึกษาตัวอย่างการสงัเคราะห์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

              Concepts and techniques of research synthesis, formats of quantitative and 

qualitative research synthesis, advantages and disadvantage of different formats of research 

synthesis.  Study examples of behavioral science research synthesis 

วป 800 หวัขอ้คดัสรรทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 800 Selected Topics in Behavioral Science Research  

              ประเด็นที่ ลึกซ้ึงเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย สถิติ  การประเมิน หรือการวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นความก้าวหน้าของวิธวิีทยาที่นิสติมีความสนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคล ฝึก

ปฏบัิติภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่มีความสามารถตรงตามหัวข้อ 

                In-depth study and practice of the student’s individual topics of special interest in 

research design, statistics, evaluation, or behavioral science measurement that signify 

methodology advancement, under supervision of qualified faculty. 

วป 801 สมัมนาเทคนคิการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรข์ั้นสูง 3(1-4-4) 

RB 801 Seminar in Advanced Behavioral Science Research Techniques  

                สมัมนาหัวข้อ ที่เป็นเทคนิคขั้นสงูหรือเทคนิคใหม่ๆในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ฝึกปฏบัิติ

วิเคราะห์เทคนิคที่สนใจเปรียบเทยีบให้เหน็จุดเด่น และความแตกต่างจากเทคนิคเดิม 

                Seminar in various topics on the advanced and new behavioral science research techniques, by 

selecting topics that are not covered in other courses; analyze and compare the selected technique with 
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current/existing techniques about their strengths and differences. 

วป 802   สมัมนาการวิจยัเชิงคุณภาพ 3(1-4-4) 

RB 802 Seminar on Qualitative Research  

               สัมมนาทฤษฎี และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกหัวข้อที่สนใจตามเทคนิค

การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยภาคสนาม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ 

                  Seminar in theories and application in designing qualitative research; focusing on topics of 

interest: techniques of qualitative research, fieldwork research, computer application in research work, and 

analysis of qualitative data. 

 

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

วป 521   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB 521   Behavioral Science in Psychological Perspectives  

                ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ม

แนวคิดใหม่รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่ มีผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบาย

การเกิดพฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม 

จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่ 

                 Results of psychological and behavioral science research to explain human 

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

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

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

concepts. 

วป 522   ทฤษฎีและการวิจยัพฒันาการทางจิต 3(3-0-6) 

RB 522   Theories and Research in Psychological Development  

                ทฤษฎี การวิจัยพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ

จริยธรรม วิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ 

                Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic, 

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

research methods.  

วป 523   การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบัพฤติกรรม                                              3(3-0-6) 

RB 523   Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification  

                ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข  แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม 

เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

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

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

RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

                ความหมาย ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรม 

ปัจจัยท านายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปล่ียนเจตคติเพ่ือพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ 

                Meaning, theory and research findings of relationship between attitudes and 

behavior; factor predicting attitudes and behavior of people; improvement and modification for 

positive attitudes. 

วป 532   จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิต 

การท างาน 

3(3-0-6) 

RB 532 Positive Psychology and Conflict Management  for the Quality 

of Work Life 

 

                ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์และบูรณาการกบักระบวนการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

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

desired characteristics and integration with conflict management processes for enhancing quality 

of work life. 

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

RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

                 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เกี่ยวกับค่านิยม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่ มี

วัฒนธรรมต่างกนั การปรับตัวและวิธกีารปฏบัิติของการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมใน

องค์การเพ่ือสขุภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

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

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

promoting the quality of work-life. 

วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5) 

RB 534 Health Psychology  

                แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้านสุขภาพ สุขภาวะ อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การ

ประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพ ความ

ฉลาดทางอารมณ์ ความรอบรู้ด้านสขุภาพ โรคจากการท างาน  ความเครียด การเผชิญความเครียด 

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

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

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

RB 541 Social Foundations of Human Behavior  

                 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้

แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

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

application for behavioral science research. 

วป 551   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงมานุษยวิทยา 3(2-2-5) 

RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective  

                พฤติกรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรมมนุษย์ที่ก  าเนิดจากอิทธิพลทาง

วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุษย์ผ่าน

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุษยวิทยา

วัฒนธรรมเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

                 Human behavior from a holistic approach of cultural anthropology, culture 

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

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

anthropology theories and concepts for behavioral science research. 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง 3(3-0-6) 

RB 561   Political Structure and Process  

                โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และ

บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่ม

ผลประโยชน์ระบบราชการ  นอกจากน้ียังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง 

สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และ

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

                Political structure and process, with emphasis on structure and roles of major 

political institutions, e.g. roles of political elites, military, political parties, and bureaucratic 

interest groups. In addition, study participation, political socialization, political environment, 

political stability, political change, election, and public administration policy. 

วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

RB 562 Buddhism and Quality of Life  

                แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสัจธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตร

ลักษณ์ หลักอิทปัปัจจยตาหรือปฏจิจสมุปบาท หลักอริยสจั 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรม

ที่สมัพันธก์บัคุณภาพชีวิต             

                 Buddhist concepts focusing on the discernment of Truths from Buddha’s 

Enlightenment, essential features and principles, the three characteristics, the law of Causation 

or Dependent Origination, the Four Noble Truths, the Law of Karma, and the moral and ethical 
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principles associated with quality of life. 

วป 563 พฤติกรรมการสือ่สารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) 

RB 563 Communication Behavior in Digital Society  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสาร ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสื่อสาร กลยุทธก์ารสื่อสารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

                Concepts, theories and findings related to communicaion behavior; factor 

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

วป 564   จิตวิทยาเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology  

                ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ 

วิจารณญาณการเลือก ทางเลือก ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ ส่งอิทธิพลต่อความชอบ 

วิจารณญาณการเลือก ทางเลือกปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลของการตัดสินใจเลือกด้าน

ปรากฏการณ์และกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์จากการตัดสนิใจ  

                Study the psychological mechanisms underlying economic behavior preferences; 

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

processes and phenomena. 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

                วิสัยทศัน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาสังคม และการน า

การศึกษามาพัฒนาคนและสงัคม 

                Vision in Education, the relationship between education and social development 

and education application for population and social development. 

วป 581   การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 581   Socialization and Human Development  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพล

ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล 

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

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

behavioral characteristics of individuals. 

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

RB 582 Behavioral Science and Inequality  

                แนวความคิดของความเหล่ือมล า้ตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหล่ือมล ้า

ทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความเหล่ือมล า้โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคลและ

ค่านิยมของสงัคมตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสังคม 
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                 Concepts of inequality from the behavioral science approach. Analyze economic, 

social and mental factors. The culture of inequality, focusing on adjustment of individuals and 

social values; and search for solution of social inequality. 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(2-2-5) 

RB 583   Morality and Moral Education  

                ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรม

ศึกษา แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏบัิติในโรงเรียนและชุมชน 

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

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

วป 584 การบริหารจดัการโครงการ    3(2-2-5) 

RB 584 Project Management  

                หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลส าเร็จของ

โครงการเทคนิคหรือวิธกีารจากสหวิทยาการ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ จิตวิทยา

องค์การ 

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

multidisciplinary techniques, methods of economics, accounting, management and 

organizational psychology. 

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

RB 681 Research for Youth Development Policy  

                แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจัยและพัฒนา สภาพสังคมไทยในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 

                The concepts of public policy, the research and development foundation, the 

context of Thai society, current situation and future trends; to impose guidelines for research 

evocative to youth development policy. 

วป 682 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

ท างาน 

3(2-2-5) 

RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of 

Quality of Life and Work 

 

                วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสงัคม คุณภาพชีวิตในการท างาน 

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

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

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

RB  721   Leadership Membership and  Organization  Development  

              บทบาทของผู้น าในการเปล่ียนแปลงองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว  แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ภาวะผู้น า ภาวะผู้ตาม และกระบวนการการ

เปล่ียนแปลงองค์การ เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกจิขององค์การ 

              Role of leadership in organizational change under a rapidly changing environment. 

Concepts, theories and applications of leadership and followership, and process of 

organizational change to fulfilling the goals and mission of the organization. 

วป  722 จิตวิทยาเพือ่สนัติภาพ                                                                    3(3-0-6)   

RB  722 Peace Psychology  

              การศึกษาตัวแบบทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของจิตวิทยาเพ่ือสันติภาพเพ่ือท าความ

เข้าใจการเกิดความขัดแย้งและความรุนแรง แนวคิดสันติภาพเชิงลบ (ก าจัดความรุนแรง) และ

สันติภาพเชิงบวก (แสวงหาความยุติธรรมทางสังคม) ทั้งในระดับบุคคล องค์การ ชุมชน สังคมไทย

และประชาคมโลก  

              The course examines model of peace psychology, geo-historical context of peace 

psychology, negative peace (absence of violence) and positive peace (pursuit of social justice) 

from intrapersonal, interpersonal, intergroup, and international levels. 

วป 723   จิตวิทยาเศรษฐศาสตรก์บัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง                              3(3-0-6) 

RB 723 Economic Psychology and Philosophy of Sufficiency Economy  

              ศึกษาบทบาทของปัจจัยและกระบวนการทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการเลือก การ

ตัดสินใจ ความกินดีอยู่ดีของหน่วยเศรษฐกิจ ทฤษฎีพรอสเพค ฟังก์ชันมูลค่า ผลกระทบการวางทุน 

การสร้างกรอบทางความคิดและการคิดเชิงบัญชี การหลีกเล่ียงการสญูเสยี การแก้ปัญหาแบบรวบยอด

และความเบ่ียงเบนของกระบวนการคิด การประยุกต์แนวคิดจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

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

making, and well-being of economic agents; Prospect theory, Value function, Endowment 

effect, Framing and mental bias; accounting, Loss aversion, Heuristic and combination of 

economic psychology and Sufficiency Economy Philosophy. 

วป 731 การวิจัยและกลวิธี เทคนิคในการพัฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อ

ประสิทธิผลของงาน     

3(3-0-6) 

RB 731   Research and Techniques for the Development of Work 

Effectiveness 

 

              รูปแบบวิธีการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ กระบวนการ และผลการท างานที่มี

ประสทิธผิลของบุคคลและกลุ่ม การวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะของบุคคล กลุ่ม และองค์กร และ

กลวิธกีารพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสทิธผิลของงาน 



43 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

              Study research designs and research works to evaluate the causes, processes, and 

outcomes of work effectiveness among individuals and groups; analyze and synthesize the 

factors at individual, group and organization levels, as well as study techniques to develop 

work effectiveness at multi-levels. 

วป 732   การพฒันาแรงจูงใจในการท างาน 3(3-0-6) 

RB 732   Development of Work Motivation  

              ศึกษาความส าคัญของแรงจูงใจในองค์การที่ ส่งผลต่อการท างาน วิเคราะห์ทฤษฎีและ

วิธีการพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน ศึกษาปัจจัยทั้งด้านบุคคล งาน และสิ่งแวดล้อมในองค์การที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 

              Study the importance of organizational motivation that affects work. Analyze 

theories and methods to develop work motivation. Study individual, work and environmental 

factors that influence work motivation. 

วป  761   พุทธศาสนากบัการพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์                                        3(3-0-6) 

RB 761   Buddhism and Human Behavior Development  

               ธรรมชาติพฤติกรรมมนุษย์ ตามกฎนิยาม 5 ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้พัฒนา

กับพฤติกรรมที่พัฒนาแล้ว ศึกษากระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา คุณสมบัติที่

ส าคัญของ  บุพนิมิตของมรรค7ประการ กัลยาณมิตร  จริต 6 และบุคคล 4  เป็นต้น ตรวจสอบผลการ

พัฒนาพฤติกรรมตามหลัก ภาวนา 4 

                Nature of human behavior, five fundamental natural laws, differences between 

developed and undeveloped behaviors, development of human behaviors through Tri-Precepts, 

Characteristics of the Seven Noble Paths, Kalayanamitr, Six temperaments, Four kinds of 

Person, assessment of human behavior development in four stages.        

วป 781   การถ่ายทอดทางสงัคมเกีย่วกบัการท างาน 3(2-2-5) 

RB 781   Work Socialization  

              ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเร่ืองการ

ท างาน การถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การและวิชาชีพ ปัจจัยเชิงเหตุของการท างานและผลของงานที่มี

ต่อบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล 

              Theories and research findings on work socialization; methods and processes; 

organizational and professional socialization; causal factors and outcome of work on 

individual’s personality and way of life. 

วป  782   จริยธรรมกบัการพฒันาบุคคลและสงัคม 3(3-0-6) 

RB  782   Morality and Personal - Social Development  

                การวิเคราะห์ทฤษฎี และผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ศึกษา

สาเหตุและกระบวนการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมค่านิยม ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม และสังคม ตลอดจนการ

วิเคราะห์วิธกีารพัฒนาจริยธรรมของบุคคล และสงัคมในสภาพการณ์ 
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                  Analyze theories and research results concerning personal and social ethics. Study causes 

and development process of ethics, morality and values at individual, group and social context; 

including analyzing methods to develop individual and societal ethics in diverse situations. 

วป 783   การวิจยักบันโยบายในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 783  Research and Policies in Human Resource Development  

              วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของตลาดแรงงานที่

เกี่ยวข้องกบันโยบายทางเศรษฐกจิ และสงัคมของชาติบทบาทของรัฐ และสถาบันทางการศึกษาในการ

จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของ โครงการเหล่านั้น การพิจารณาสถานภาพ

ของนโยบายในการพัฒนามนุษย์ของไทยและต่างประเทศ เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการปรับเปล่ียน

นโยบายต่อไป 

             Analyze requirements for human resource development, trends of labor market 

associated with national economic and social policies, roles of state and educational institutions 

in organizing human resource development projects, consideration on status of human 

development policies in Thailand and overseas to find recommendations on the subsequent 

policy changes.  

วป  881   สมัมนาปรชัญาพฤติกรรมศาสตร ์                                                  3(1-4-4)  

RB  881   Seminar in the Philosophy of Behavioral Science   

              สมัมนาประเดน็แนวคิดในการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ของ

นักปรัชญาส านักต่าง ๆ ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก วิเคราะห์ข้อจ ากัด ประเด็นโต้แย้ง และ

แนวทางการน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ 

              Seminar on various concepts in the pursuit of behavioral science knowledge and 

explanations of human behaviors from Western and Eastern philosophical schools; analyze 

limitations, arguments, and guidelines for application to behavioral study. 

วป 882   หวัขอ้พเิศษทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

RB 882   Special Topics in Behavioral Science  

              ศึกษาประเดน็หรือหัวข้อพิเศษทางวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความส าคัญเด่นชัด 

และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและสงัคมเพ่ือการท างาน และคุณภาพชีวิต เน้ือหาที่น ามาสมัมนา

ในวิชาน้ีควรเป็นเร่ืองที่มีความทนัสมัยและเป็นจุดสนใจของนักวิชาการ ผู้ปฏบัิติและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต นอกจากน้ันควรเป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเด่นชัดในวิชาอื่น ๆ 

ที่นิสติได้รับ วิชาน้ีอาจจัดให้แก่นิสติที่สนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลได้ตามความเหมาะสม 

               Study special issues or topics in behavioral science that are not fully covered in other 

courses and  are of noticeable significance and value to the personal and societal development for 

work and quality of life. Topics of seminar should be updated and of interest– in the present and in 

the future, to academics, practitioners, and all concerned. This course may be authorized in specific 

cases for individuals who are interested, or as appropriate. 
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วป 883   สมัมนาการวิจยัเพือ่การพฒันาเยาวชน 3(1-4-4) 

RB 883   Seminar in Youth Psychological Development Research  

              อภิปรายแนวการวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะ และพฤติกรรม ที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการ

ท างานและคุณภาพชีวิตให้แก่เดก็ เยาวชน และ ผู้ใหญ่ตอนต้น ประมวลทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจัย 

อย่างลึกซ้ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปผลแนวคิดใหม่ หรือค าถามส าคัญซ่ึง

จะน าไปสู่ปัญหาการวิจัยทางด้านน้ีต่อไป หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมถึงสาเหตุภายนอก และภายใน

ตัวบุคคล กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และผลของการพัฒนาบุคคลตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่

ตอนต้น 

                Discuss research approaches for psychological traits and behaviors that are fundamental to 

work and quality of life in children, youths, and young adults. Review of relevant theories and 

comprehensive research results on specific topics to obtain new conclusions, concepts or critical 

questions leading to subsequent research in this aspect. Topics of seminar include individual’s 

internal and external causes, socialization process, and effects of personal development from 

children to young adults. 

วป  884 สมัมนาเทคนคิการแกปั้ญหาความขดัแยง้และสรา้งสนัติภาพ                        3(1-4-4) 

RB  884 Seminar in Techniques of Conflict Resolution and Peace Building   

              การศึกษาเทคนิคส าหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ เช่น การเจรจา การ

ไกล่เกล่ีย การร่วมมือ การแก้ปัญหา สุนทรียสาธก การไม่ใช้ความรุนแรง และเทคนิคการสร้างสันติภาพ

ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากน้ี จะเน้นปลูกสร้างกลยุทธ์เช่นรณรงค์นโยบายสนัติภาพ 

              This is the applied course on the techniques for peace and conflict resolution. These 

techniques include negotiation, mediation, collaboration, problem-solving, appreciative inquiry, 

nonviolence, UN peacemaking, etc. In addition, an awareness of peace building strategies like 

policy advocacy will be highlighted. 

วป 991   การศึกษาเฉพาะบุคคล                                                                  3(0-0-3) 

RB 991   Individual Study  

              ศึกษาอย่างลึกซ้ึงเป็นรายบุคคลตามความต้องการและสนใจของนิสิตแต่ละคนในหัวข้อ

ประเดน็ต่าง ๆ ที่เป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิคการวิจัย 

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

topics concerning behavioral science concepts or research techniques. 

 

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจUัUย 

วป 803 ปฏิบติัการวิจยั                                                                                     3(1-4-4) 

RB 803   Research Practicum  

               ปัญหาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์

สังเคราะห์สร้างโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตาม
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ข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง โดยท าวิจัยเป็นกลุ่ม เด่ียวหรือเข้าร่วมวิจัยกับผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง หลัก

จริยธรรมส าหรับการท าวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏญิญาเฮลซิงก ิ 

                Research problem; applications of multi-disciplinary behavioral science 

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

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

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

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

Helsinki. 

วป 804   ปฏิบติัการวิจยัขั้นสูง 3(1-4-4) 

RB 804   Advance Research Practicum  

                 ด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการวิจัย 

เร่ิมตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย เกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือ

น าเสนอและเผยแพร่ 

                Conduct behavioral science research projects in all research processes from research 

project planning, data collection and analysis and research reporting for presentation and 

dissemination. 

 

หมวดปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก 

GRD 891  Dissertation 

36 หน่วยกิต 

ปพอ 892  ปริญญานพินธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต 

GRD 892  Dissertation 

48 หน่วยกิต 

  

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

              3.2.1  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลข

ประจ าตวั

ประชาชน 

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

วท.ม. (สขุศึกษา)                                     2536                                  

ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)             2545            

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

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

 

M.B.A. (Business Administration)              2534 

วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2551 

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

PunjabUniversity,Chandigarh,India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

3. ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 

 

ร.บ. (สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา)                2543            

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                           2545                          

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                           2552                         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

xxxx 
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3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีทีจ่บ 

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

วท.ม. (สุขศึกษา)                                     2536                                  

ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)             2545            

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 

M.B.A. (Business Administration)              2534 

วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2551 

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

PunjabUniversity,Chandigarh,India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 

 

ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)                2543            

ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                           2545                          

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                           2552                         

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 อ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  

 

อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                 2535                                

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                2542                              

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                2544                            

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 

 

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

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)                                2523 

Ph.D. (Psychology)                                 2536 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย 

Vanderbilt University, USA 

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

M.S. (Interdisciplinary studies)                  2526 

Ph.D. (Educational Research)                    2529 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

U. of North Texas, USA 

U. of North Texas, USA 

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

ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)                          2533 

ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)                           2531 

ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา)                           2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

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

M.P.A. (Administration)                          2531 

M.CRP (Community and Regional Planning)    2540 

D.P.A. (Public Administrator)                   2538                    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

U. of La Verne, USA 

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

วท.ม. (ชีวเภสัช)                                      2529                                                

กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา)                   2543 

ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา)                  2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. อ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  

 

อ.บ. (อกัษรศาสตร์)                                 2535                                

บธ.บ. (บริหารธุรกจิ)                                2542                              

ว.ม. (สื่อสารมวลชน)                                2544                            

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

5. 

 

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

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีทีจ่บ 

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

วท.ม. (สถิติประยุกต์)                               2539 

ปร.ด. (สถิติ)                                          2542                                     

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)     2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)                              2550 

ปร.ด. (พัฒนาสงัคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)         2554                                                                                 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2532 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

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

บธ.ด. (การจัดการ)                                  2557 

Edinboro University of 

Pennsylvania, USA 

Bowie State University, USA 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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

นศ.ม. (วารสารสนเทศ)                             2550 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)                              2558 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)                     2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)                                2535 

พบ.ม. (บริหารธุรกจิ)                               2535 

วท.ม. (การเงิน)                                      2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)     2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ส.ม. (สาธารสุขศาสตร์)                             2549 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 

คล้ายแก้ว 

วท.บ. (สถิติประยุกต์)                               2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)                            2547 

ว.ว.   (สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวศาสตร์)     2548                                                   

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย 

แพทยสภา 

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

อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)            2549                                                    

M.S. (Histoire des mondes                        2552 

mé diterrané ens, europé ens et africains)       

Ph.D. (Histoire et civilisations)                  2557 

มหาวิทยัลยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Université  de Provence (Aix-

Marseille I), France 

Université  de Paris VII (Diderot), 

France 

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

กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)               2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีทีจ่บ 

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

มน.ม. (มานุษยวิทยา)                               2535 

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)                       2554 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกจิ)                  2549 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                        2547 

ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา)                  2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)                 2544 

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                        2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2552 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

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

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2553 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                        2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2555 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

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

วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)                 2554 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)      2559 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศศ.บ. (การประถมศึกษา)                          2543 

ค.ม. (สถิติการศึกษา)                               2525 

กศ.ด. (กรวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)              2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

           วิชาเรียนในหลักสูตรบางวิชาก าหนดให้นิสติมีประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือประกอบการเรียนใน

ห้องเรียนด้วย เช่น วิชาปฏบัิติการวิจัย วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ และวิชาอื่น ๆ ซ่ึงผู้เรียนจะท ากจิกรรมตามที่

ผู้สอนจะก าหนดในแต่ละวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 

    4.1.1 มีจรรยาบรรณนักวิจัย นักวิจัยพึงด าเนินการวิจัยด้วยความซ่ือสัตย์ ไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น เสนอผลการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา รักษาสทิธปิระโยชน์ของผู้ร่วมวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง 

ท างานวิจัยด้วยความทุม่เทอย่างเตม็ความสามารถ และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสรจ็ตามก าหนดเวลา   

    4.1.2 มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและเน้ือหาในเร่ืองที่ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีและเป็น

ปัจจุบัน 

    4.1.3 มีวิธีการแสวงหาความรู้เพ่ือการท ากิจกรรมในทุกขั้นตอน และสามารถสังเคราะห์

วิเคราะห์ทฤษฎีและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพ 
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    4.1.4 สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่องานผลงานของตนเอง และของเพ่ือน

ร่วมช้ันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

    4.1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพในงานของตน 

     4.2 ช่วงเวลา 

  ช่วงเวลาขึ้นกบัผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

 การจัดเวลาการด าเนินกจิกรรมนอกห้องเรียนตามที่ผู้สอนจะตกลงกบัผู้เรียนในรายวิชา 

 

5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

   หลักสตูรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเรจ็การศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ และต้อง

เป็นหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   หลักสตูรก าหนดให้ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ ์36 หน่วยกติ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาโท  

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

   หลักสตูรก าหนดให้ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

   การวิจัย ปริญญานิพนธ์และโครงงานด้านการศึกษาเป็นงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่

มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้อตาม

ความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งน้ีโดยมีกระบวนการข้ันตอนต่าง ๆ 

เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอหัวข้อการวิจัย เค้าโครงวิจัยต่อคณะกรรมการ

พิจารณาหัวข้อการวิจัย เค้าโครงวิจัย การแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษาในการสอบปากเปล่า เป็นต้น  โดยที่ใน

ระหว่างการท าวิจัยต้องมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างน้อย 2 บทความ 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 

   ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เพ่ือได้ข้อความจริง

ที่แปลกใหม่ ในรูปของการสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรมใหม่ หรือการพัฒนา

ของเก่าให้มปีระสทิธผิลย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นทางน าไปสู่การพัฒนาบุคคลและสงัคม 

  หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 

   ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิด

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

ของเก่าให้มีประสทิธผิลย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นทางน าไปสู่การพัฒนาบุคคลและสงัคม 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งน้ีเน้นพัฒนาคุณลักษณะพิเศษตามสมรรถนะของหลักสูตร และทักษะสื่อสาร โดยมี

สาระส าคัญดังน้ี 

1. มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์

และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิธวิีทยาการวิจัยเพ่ือต่อยอดหรือ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

4. สามารถประเมินและสงัเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ 

ที่สร้างสรรค์ 

5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนวัตกรรมใหม่ ๆ 

6. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 

7. สามารถแสดงความคิดเหน็และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกับบุคคลในกลุ่ม

ต่าง ๆ ได้ และฝึกทกัษะใช้ภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

 5.3 ช่วงเวลา  

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  

   ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตร  คือ 6 ปีการศึกษา

ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) และ 8 ปีการศึกษาส าหรับผู้เข้าศึกษา

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (แบบ 2.2) 

  5.4 จ านวนหน่วยกิต   

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

     - ปริญญานิพนธ ์48 หน่วยกติ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

         - ปริญญานิพนธจ์ านวน 36 หน่วยกิต 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

               - ปริญญานิพนธจ์ านวน 48 หน่วยกติ 
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  5.5 การเตรียมการ  

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

   หลักสตูรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการด าเนินการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ

ให้ส าเรจ็ได้ตามมาตรฐาน ดังน้ี 

   1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร์ และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสติแรกเข้า  

   2. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ปีการศึกษาละ 2 

คร้ัง เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะของคณาจารย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปริญญา

นิพนธข์องนิสติ 

   3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้อปริญญานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตมี

โอกาสน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเหน็

เพ่ือการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้  นอกจากน้ีก็มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ รวมทั้งมี

กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่งรัดการท าปริญญานิพนธ์เป็นระยะ ซ่ึงประกอบด้วย การร่วมแสดง

ความคิดเหน็การให้ความรู้ การฝึกอบรมและฝึกปฏบัิติในบางหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการหรือที่ผู้เรียนยังขาด

อยู่ และผู้เรียนกมี็อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธท์ี่จะให้ค าปรึกษาแก่นิสติได้ตลอดเวลา 

                หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้อปริญญานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตมี

โอกาสน าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเหน็

เพ่ือการปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้ นอกจากน้ีก็มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ รวมทั้งมี

กิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมการเร่งรัดการท าปริญญานิพนธ์เป็นระยะ ซ่ึงประกอบด้วย การร่วมแสดง

ความคิดเหน็การให้ความรู้ การฝึกอบรมและฝึกปฏบัิติในบางหัวข้อที่ผู้เรียนต้องการหรือที่ผู้เรียนยังขาด

อยู่ และผู้เรียนกมี็อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธท์ี่จะให้ค าปรึกษาแก่นิสติได้ตลอดเวลา 

       5.6 กระบวนการประเมินผล 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ1.1) 

    - ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย ภาค

เรียนละ 2 คร้ัง โดยให้นิสิตน าเสนอความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายงาน

ความก้าวหน้าเป็นเอกสารแก่ กรรมการควบคุม และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร นอกจากน้ี ให้นิสิตได้

ประเมินตนเองโดยเปรียบเทยีบกบัแผนการเรียนที่วางแผนไว้ 

    - ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์

ผลงานวิจัย และปริญญานิพนธ ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.1) 

   ในการประเมินผลปริญญานิพนธจ์ะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ์

ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์น้ัน ๆ 

เข้าร่วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริญญานิพนธ์ของตน และจะอธิบายช้ีแจงตาม

ประเดน็ค าถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็นผู้ตัดสินผลว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน

ผู้สอบจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธว่์าถูกต้องตามระเบียบของบัณฑิต

วิทยาลัยหรือไม่ 

   หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ2.2) 

   ในการประเมินผลปริญญานิพนธจ์ะมีคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ์

ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่าน กรรมการที่เคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์น้ัน ๆ 

เข้าร่วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริญญานิพนธ์ของตน และจะอธิบายช้ีแจงตาม

ประเดน็ค าถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็นผู้ตัดสินผลว่าผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่าน

ผู้สอบจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธว่์าถูกต้องตามระเบียบของบัณฑิต

วิทยาลัยหรือไม่ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1.การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

 

2.การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. มีความซ่ือสตัย์ มีวินัยในตนเอง 

2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการ

วิจัย 

3. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการ

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ 
ดีในเร่ืองจรรยาบรรณนักวิจัย 

- มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความซ่ือสตัย์ และ

จรรยาบรรณนักวิจัยในทุกรายวิชาของ

พิจารณาจากการประเมินคุณธรรม

จริยธรรม ด้วยตนเองของนิสิต 

และคณาจารย์ผู้สอน  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. มีทกัษะสื่อสาร 

 1.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 1.2 สามารถน าเสนองานวิชาการผ่านเวที

การน าเสนอและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

      1.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ในระดับสากล 

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 5.2 สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 

ข้อที่ 5.4 สามารถแสดงความคิดเหน็และถ่ายทอด

ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่ม 

ต่าง ๆ ได้ และฝึกทกัษะใช้ภาษาองักฤษอย่าง

ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

2 .สมรรถนะของหลักสตูร 

 2.1 เป็นผู้มีความสามารถในการคิดริเร่ิม

และสร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือตอบปัญหาสงัคม 

 2.2 เป็นผู้น าทางด้านวิชาการและการท าวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 2.3 เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏบัิติได้เป็น

อย่างดี 

 

 

 

 

ดา้นความรู ้

ข้อที่ 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้  

ข้อที่ 2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์และวิธวิีทยาการวิจัย เพ่ือต่อยอด

หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ข้อที่ 3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์

ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ 

ข้อที่ 3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธกีารนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

วิจัย 

4. สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ถึง

ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการ

และทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

หลักสตูร  

- ผู้สอนจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม 

และเป็นผู้น าในการด าเนินกจิกรรมเพ่ือ

ลดความขัดแย้งทางความคิด ที่เกี่ยวข้อง

กบัสถานการณ์ที่นิสติต้องเผชิญในการ

เรียนไปจนถึงสถานการณ์ทางสังคม ซ่ึง

นักวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถมี

ส่วนสร้างสังคมสนัติสขุได้ 

 

2. ดา้นความรู ้ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ 

ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2. มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวิจัย

ขั้นสงูที่ก้าวหน้าและทนัสมัย 

3. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์ 

เพ่ือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 

4. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์และวิธวิีทยาการวิจัย 

เพ่ือต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ได้ 

- การจัดเตรียมแผนการ 
สอน และเน้ือหาสาระไว้อย่างดีล่วงหน้า  

- การเช่ือมโยงข้อมูล 

ใหม่ที่ค้นคว้าเพ่ิมเติมให้เข้ากบัเน้ือหาที่

จัดไว้ และเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของ

นิสติ เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 

และน ามาใช้  

- กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต 

ด้วยบรรยากาศการสอนที่เป็นอสิระ และ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วยการ

ช่วยเหลือทางความคิดและสิ่งอ านวย

ความสะดวก  

พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ

ของการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

รวมถึงรายงานที่ได้รับมอบหมาย ใน

ประเดน็ของความเข้าใจเนื้อหา 

ประเดน็ในการวิพากษ์ ความคิด

สร้างสรรค์ของงาน และนวัตกรรมที่

นิสติสร้างในการเรียนรายวิชา และ

ปริญญานิพนธร์วมทั้งมีการประเมิน

ตนเอง 

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์

ประเดน็และปัญหาส าคัญได้อย่าง

สร้างสรรค์ 

2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ในการแก้ปัญหา ต่อยอด หรือ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

- พัฒนาความคดิรวบ 

ยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฎี และการ

ปฏบัิติ การวิเคราะห์สถานการณ์ และ

การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน

ตามแผนที่วางไว้ 

- ฝึกให้นิสติสามารถสะท้อน

กระบวนการคิดของตน เมื่อพบกบังาน

พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน ความสามารถของการ

อภิปรายในช้ันเรียน การน าเสนอ

หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และ

คุณภาพของรายงาน รวมทั้งมีการ

ประเมินตนเอง 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

3. สามารถประเมินและสังเคราะห์

ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ 

4. มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์เพ่ือการ

แก้ไขปัญหาด้วยวิธกีาร นวัตกรรม 

ใหม่ ๆ 

ใหม่ๆ ที่ท้าทาย และสามารถ

พัฒนาการจัดการกลยุทธใ์นการคิดของ

ตนเมื่อต้องแก้ไขปัญหาในลักษณะ

ต่างๆ 

- เปิดโอกาสให้นิสติได้แสดงความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัประเดน็ที่แตกต่าง

ออกไป เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกดิ

ทกัษะของความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 

 

 

 

 

 

พิจารณาจากการร่วมแสดงความ

คิดเหน็ในประเดน็ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 

รวมถึงผลงานทางวิชาการที่เป็นการ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งมี

การประเมินตนเอง 

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความรบัผดิชอบ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. สามารถบริหารงานวิจัยหรือท างาน

ทางวิชาการร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น า 

และผู้ร่วมงานได้ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

- เปิดโอกาสให้เข้าร่วม 

กจิกรรมกลุ่ม กจิกรรมของสถาบัน และ

ได้รับข้อมูลป้อนกลับ โดยให้นิสติได้

วิเคราะห์พฤติกรรมของตนด้วย 

- เปิดโอกาสให้นิสติร่วมกนัริเร่ิม

สร้างสรรค์กจิกรรมเพ่ือการพัฒนา

สถาบันการเรียนให้ก้าวหน้าในเชิง

วิชาการและในเชิงสัมพันธภาพใน

ระหว่างนิสติ นิสติเก่า และคณาจารย์ 

พิจารณาจากผลงานของการท างาน

กลุ่ม ทั้งการน าเสนอ และรายงานที่

ได้รับมอบหมาย โดยการประเมิน

ตนเอง เพ่ือนร่วมช้ันเรียน และ

คณาจารย์ผู้สอน 

 

5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

1. สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

และเชิงผสมผสาน อนัมีผลท าให้เข้าใจ

องค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารใน

ขั้นตอนของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการท างานวิจัยได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

4. สามารถแสดงความคิดเหน็และ

- การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏบัิติใน

เชิงการวิเคราะห์ทางปริมาณและคุณภาพ 

- ให้นิสติมีโอกาสน าเสนอผลงานใน

ระดับชาติ ระดับอาเซียนและนานาชาติ 

เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สงัคม 

- เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้

นิสติเข้าร่วมและริเร่ิมกจิกรรมบริการ

วิชาการเพ่ือสงัคม โดยการประยุกต์

แนวคิดและผลงานวิจัย ผ่านสื่อประเภท

ต่าง ๆ 

พิจารณาจากคุณภาพของน าเสนอ

รายงานในการประชุม และการผ่าน

สื่อต่างๆ รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับจาก

ผู้รับบริการ 

และมีการประเมินตนเอง 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดั และประเมินผล 

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม

กบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

5. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินัยในตนเอง 

1.2 จรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย 

1.3 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทาง

วิชาการและทางการวิจัย 

1.4 สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ถึงข้อบกพร่องของ

จรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

2. ด้านความรู้ 2.1  มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการ 

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวิจัยข้ันสงูที่ก้าวหน้าและ

ทนัสมัย 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 

2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

และวิธวิีทยาการวิจัย เพ่ือต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ประเดน็และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา ต่อ

ยอด หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือ

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ 

3.4 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วย

วิธกีาร นวัตกรรมใหม่ ๆ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถบริหารงานวิจัยหรือท างานทางวิชาการร่วมกบั

ผู้อื่นในฐานะผู้น า และผู้ร่วมงานได้ 

4.2มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ  

5.1สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิง

ปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน อนัมีผลท าให้เข้าใจ

องค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

5.2 สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารในขั้นตอนของการวิจัยได้

อย่างเหมาะสม 

5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานวิจัย

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.4 สามารถแสดงความคิดเหน็และถ่ายทอดความรู้ทาง

วิชาการที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

5.5 สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยได้ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์(แบบ 2.1 และแบบ 2.2) 

                                                                             ความรบัผิดชอบหลกั   ความรบัผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์                     

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 503 พ้ืนฐานการวิจัยเชงิคุณภาพ                    

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัย

พ้ืนฐาน 

                   

วป 511 สถติเิพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ 

                   

วป 701 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ขั้นสงู                    

วป 711 สถติหิลายตวัแปรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 510 ความรู้ พ้ืนฐานทางสถติใินการวิจัยทางด้าน

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

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

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ศาสตร์ 

วป 513 การใช้เทคโนโลยีดจิิตอลในงานวิจัยทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมอืวัดทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 703 การวิจัยเชงิคุณภาพ                    

วป 704 วิธกีารวิจัยทางสนัตภิาพและความขดัแย้ง                    

วป 705 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวชิาการและการวิจัย

ขั้นสงู 

                   

วป 706 การประเมนิพฤตกิรรมแนวใหม่                    

วป 707 ทฤษฎกีารตอบสนองรายข้อส าหรับ

พฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 712 สถติหิลายตวัแปรขั้นสงูเพ่ือการวเิคราะห์

ข้อมูลทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

                   

วป 713 การวเิคราะห์ข้อมูลจัดประเภท                    

วป 714 การวเิคราะห์ข้อมูลกรณวีัดซ า้                    

วป 715 การสงัเคราะห์งานวจิัย                    

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

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 801 สมัมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ขั้นสงู 

                   

วป 802 สมัมนาการวิจัยเชงิคุณภาพ                    

วป 521 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิจติวิทยา                    

วป 541 พ้ืนฐานทางสคัมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์                    

วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพัฒนาการของ

มนุษย ์

             
 

     

วป 781 การถ่ายทอดทางสงัคมเกี่ยวกบัการท างาน                    

วป 731 การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและ

กลุ่มเพ่ือประสทิธผิลของงาน 

                   

วป 881 สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์                    

วป 522 ทฤษฎแีละการวจิัยพัฒนาการทางจิต                    

วป 523 การวเิคราะห์พฤตกิรรม และการปรับ

พฤตกิรรม 

                   

วป 531 เจตคตแิละการท านายพฤตกิรรม                    

วป 532 จิตวิทยาเชงิบวกและการจัดการความ

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

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 533 ปฏสิมัพันธแ์ละการปรับตัวในการท างาน

ต่างวฒันธรรม 

                   

วป 534 จิตวิทยาสขุภาพ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

วป 551 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิมานุษยวิทยา                    

วป 561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมอืง                    

วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต                    

วป 563 พฤตกิรรมการสื่อสารในสงัคมดจิิทลั                    

วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์                                                                

วป 571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม                    

วป 582 พฤตกิรรมศาสตร์กบัความเหลื่อมล า้                    

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา                    

วป 584 การบริหารจัดการโครงการ                     

วป 681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็ และ

เยาวชน 

                   

วป 682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการท างาน 

                   

วป 721 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองคก์ร                    
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 722 จิตวิทยาเพ่ือสนัตภิาพ                    

วป 723 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กบัปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง                  
    

 
 

             

วป 732 การพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน                    

วป 761 พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย ์                    

วป 782 จริยธรรมกบัการพัฒนาบุคคลและสงัคม                    

วป 783 การวิจัยกบันโยบายในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

                   

วป 881 สมัมนาปรัชญาพฤตกิรรมศาสตร์                    

วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤตกิรรมศาสตร์                    

วป 883 สมัมนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาเยาวชน                    

วป 884 สมัมนาเทคนิคการแก้ปัญหาความขดัแย้ง

และสร้างสนัตภิาพ 

                   

วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล                    

วป 803 ปฏบิตักิารวจิัย                    

วป 804 ปฏบิตักิารวจิัยขั้นสงู                    

ปพอ 891  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก                    

ปพอ 892  ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญาเอก                                                        
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.

2559  (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิขณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่

ละรายวิชา โดยให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูต ร ท าได้ โดยมีระบบประกัน คุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา โดยมี

การท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท  าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้กลับมา

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสตูร 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

  3.1 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 1.1) 

                        - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                        - เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการ

ที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน

และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                        - ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ือง 

    -เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559               

   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2558 

  3.2 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.1) 
      - ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 

                       - ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

                       - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                       - เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                       - ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ 

   -เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559    

                   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2558            

     

 3.3 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต (แบบ 2.2) 
           - ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูร 

                       - ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า  3.0 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

                       - สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

                       - เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการที่

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

                       - ผลงานวิทยานิพนธห์รือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธต้์องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ 

   -เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ.2559    

                   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับ

บัณฑติศึกษา  พ.ศ. 2558          
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

  1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสตูร และรายวิชา

ที่รับผิดชอบสอน  

  2.  มีการจัดอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับ

หลักสตูร การเรียนการสอนและการวิจัย 

  3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

การวิจัย และการควบคุมปริญญานิพนธ ์โดยร่วมกบัคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

  4. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

  1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

  2. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์   

  3. มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกนักบัคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

  1. ส่งเสริมการท าวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรมที่

เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ  

  3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  4. จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและ

มหาวิทยาลัย  ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

             5. จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการท าวิจัยของสถาบัน 

             6. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 

  7. มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ได้มาตรฐานสากล 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 
การบริหารหลักสูตรด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึง ประกอบด้วย อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะ

กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกบริหาร

ดังน้ี 

1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสติ 

1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุง

หลักสตูร 

1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพ่ือติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานของหลักสตูร 

1.5 จัดท ารายละเอยีดของรายวิชา จัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

1.6 ด าเนินการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสดุปี

การศึกษา    

1.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

1.9 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสิตปัจจุบัน และจากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

ให้มีคุณภาพสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

 1.10 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต 

บัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2.  บณัฑิต 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชาการ

วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และปฏบัิติงานที่มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้

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

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

และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ

ส ารวจความพึงพอใจในประเดน็ทั้ง 5 จากแบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษาในทุกปีการศึกษา 

นอกจานั้นหลักสูตรฯ ยังได้ประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการ

ส ารวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรบการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูร 

และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑติตามวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 

3. นสิิต 

 หลักสูตรฯ มีระบบการับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความ

พร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมี

ความสขุ สามารถส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต

ในระหว่างที่ก  าลังศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมีระบบ กลไก 

และการประเมินผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 

ดา้นการรบันสิิต 

 1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดการ

รับสมัครนิสติที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสตูร 

 2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น Poster, แผ่นพับ, social 

media ต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line, รวมทั้ งการฝากประชาสัมพันธ์ผ่านศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาไปแล้ว 

   3. บัณฑติวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

 4. ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

หลักสูตร ซ่ึงอาจจะเป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ หรืออาจจะเป็นสอบสัมภาษณ์วิชาการพร้อม

กบัร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ ์รวมทั้งสอบความรู้ภาษาองักฤษตามก าหนดและจัดโดยบัณฑติวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัย 

   5. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสูตรเพ่ือด าเนินการสอบ

คัดเลือกผู้สมัคร และแจ้งผลพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบ และส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 7. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสตูร ถ้าจ านวนนิสิต

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาน้อยกว่าจ านวนตามแผนการรับนิสิต จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป และ

หากจ านวนนิสิตที่ได้รับคัดเลือกจากการเปิดรับทุกรอบน้อยกว่าจ านวนข้ันต ่าในการรับนิสติที่ระบุไว้ใน
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ประกาศการรับนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสิตใหม่ในปี

การศึกษานั้น 

 8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด าเนินการ      

 

ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธด์ าเนินการดังน้ี 

 1. ก าหนดให้นิสิตที่จะเข้าศึกาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนด และการสอบภาษาอังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษา และต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรเพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และนิสิตรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับ

แผนการศึกษาการเรียน และการท าปริญญานิพนธ์ 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน

หลักสตูรของนิสติใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ประกอบ

ไปด้วยการให้ความรู้พ้ืนฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกับนิสติใหม่รุ่น

น้ัน  

 3. นิสิตใหม่ที่แม้ว่าจะผ่านโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้ว แต่ยังมีพ้ืน

ฐานความรู้เกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมศาสตร์น้อย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณา

และก าหนดให้นิสิตน้ันต้องลงเรียนรายวิชา วป 510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และ/หรือ วป 541 พ้ืนฐานทางสังคม

เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ซ่ึงถือเป็นบูรพวิชา (Prerequisite) โดยไม่นับหน่วยกิต นอกเหนือจาก

รายวิชาบังคับและวิชาเลือก 

 

การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์

 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นเพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการท า

ปริญญานิพนธ์ในภาพรวม รวมทั้งก ากับและติดตามการเรียนและความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อ

ปริญญานิพนธแ์ละการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 2. นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญตรงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่

ต้ังใจจะท า และเม่ือได้ทิศทางและแนวทางการท าปริญญานิพนธ์ที่ชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถแต่งต้ัง

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ตนเองเลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ส าหรับนิสิตคนใดที่มีปัญหาหรือไม่สามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ สามารถ

ย่ืนเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตรงกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธข์องนิสติ 
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 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธมี์หน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย

และก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธร่์วมกันกบันิสิต และเมื่อหัวข้อมีความชัดเจนแล้ว นิสติสามารถเสนอ

หัวข้อปริญญานิพนธเ์พ่ือผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนาต่อเป็นเค้า

โครงปริญญานิพนธ ์

 4. เม่ือนิสิตเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด นิสติต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติ 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือก าหนดเน้ือหาและ

วิธีการสอบ ด าเนินการจัดสอบ และแจ้งผลการสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อนิสิตสอบ

ผ่านจึงจะสามารถขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธไ์ด้ในล าดับต่อไป 

 5. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว นิสิตทุกคนจะต้องท าแผนการท า

ปริญญานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ป รึกษาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูรเพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ดูแลและติดตามให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์

ให้เป็นไปตามแผนที่เสนอ ท าการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด และดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้มีผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพและเผยแพร่

ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ ์

 

การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต

เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสขุ ซ่ึงมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการส าเรจ็

การศึกษา โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่

ตรงกับความต้องการและหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตจะท า เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่

นิสิตเกี่ ยวกับการเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และการใช้ชี วิตระหว่างการเรียนในหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นและอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธอ์ย่างสม ่าเสมอ  

 

ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

นิสิตสามารถย่ืนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตรหรือ

เลขานุการหลักสูตรได้โดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร เพ่ือที่จะน าเข้าสู่การประชุมพิจารณาใน

การหาหนทางแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

4. อาจารย ์

การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

ระบบการรับอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับการ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอช่ืออาจารย์ที่มี
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คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ท าหน้าที่ก  ากับดูแลการจัดการ

เรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยเสนอรายช่ือให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี 

 1. หลักสูตรมีระบบและกลไกที่มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตราก าลัง

อาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งน้ีหลักสตูรมีแนวทางในการ

บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานที่สกอ. ก าหนด การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ 

 2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน 

 3. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ 

 4. หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสุตรเพ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้า

ศึกษา ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร การพิจารณาการ

สอบและผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ให้ด าเนินการตามกรอบเวลาที่ก  าหนด จัดให้มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท า มคอ. เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือ และท าการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ปี เพ่ื อท าหน้าที่เหล่าน้ีให้

ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จึงมีการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละท่านตามคุณสมบัติและ

ความสามารถ  

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยสถาบันและมหาวิทยาลัยได้จัดสรร

งบประมาณเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของ

อาจารย์และนิสติ 

 2. ก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการ

อย่างต่อเน่ือง 

 3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน 

การสร้างผลงานวิชาการ 

 4. ประเมินการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

หลักสตูรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ร่วมกนัออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสตูรให้มี

ความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิด-ปิด 

หลักสตูรตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ

วิเคราะห์หลักสูตรเดิมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากที่ท  าการส ารวจความคิดเหน็

ของศิษย์เก่า บัณฑิตจบใหม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งการจัดการ

วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเนือ

หาและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง

เน้ือหาสาระรายวิชาในหลักสตูรและก าหนดแผนการเรียนการสอน 

 3. มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและ

พิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้

และจัดแผนการเรียนการสอน 

 4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ. 

รับทราบหลักสตูร 

 5. จัดการให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ.  ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

แล้ว และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และจัด ารายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 

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

ด าเนินการและน าผลการประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 7. ประเมินความคิดเหน็ของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก าหนดผู้สอนดังน้ี 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรที่ก  าหนดโดย สกอ. 

 2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อน้ัน ๆ 

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

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก ากับ ติดตาม และ

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

 1. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 

 2. ก ากบัดูแลให้รายละเอยีดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธบิายรายวิชา 

 3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าใน

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการ

สอน และให้นิสติประเมินการสอนของผู้สอน 

 

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานพินธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและความกา้วหนา้ของศาสตร ์

หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ ดังน้ี 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนจึงจะสามารถด าเนินการพัฒนาเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพ่ือควบคุมและก ากับ

หัวข้อปริญญานิพนธข์องนิสติให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้

เป็นตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คนที่ต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และกรรมการไม่

น้อยกว่า 4 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ 

โดยจะพิจารณาจากกรรมการที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

ปริญญานิพนธ ์เสนอต่อคณบดีบัณฑติวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาปริญญานิพนธ์จากความสอดคล้องกับสาขาวิชา 

ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการและด้านการวิจัยของนิสิต 

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ผ่าน หรือไม่ผ่าน ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากน้ันให้

ข้อเสนอแนะแก่นิสติในการปรับแก้ให้เป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเน้ือหาและวิธกีารวิจัย

ที่ทนัสมัยสอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ 

 4. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา พร้อมทั้ง

เสนอเค้าโครงที่แก้ไขเพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธแ์ละเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย 

 5. นิสติรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธแ์ก่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร

และบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
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การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บณัฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ ก ากับ และติดตามการท าปริญญานิพนธ ์

การเขียนรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมวางแผนและ

ก าหนดเป็นข้อก าหนดดังน้ี 

 1. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธทุ์กเดือน 

 2. อาจารย์ที่ป รึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความก้าวหน้าและรับรองรายงาน

ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธข์องนิสติและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 3. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่

ปรึกษาฯ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบค้น

สาเหตุและหาทางช่วยเหลือนิสติในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 

 4. หลักสตูรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วย

ที่ก  าลังท าปริญญานิพนธ ์โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ

หรือต่างประเทศ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการรับรอง

จาก สกอ. และจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและข้อบังคับของบัณฑติวิทยาลัย 

 5. ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการน าเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

เพือ่ใหม้ีสิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

หลักสตูรมีระบบการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังน้ี 

 1. ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจาก

ผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

 2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 3. ส ารวจความพึงพอใจของนิสติ 

 4. วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสติพร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 5. ด าเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นปัญหาที่หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ จะแจ้ง

ปัญหาไปที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียนและห้องพักนิสิตที่

เพียงพอ มีจ านวนห้องเรียน 2 ห้องที่สามารถรองรับนิสติได้จ านวน 30 คน มีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

ที่รองรับการประชุมทางวิชาการและการเรียนของนิสิตได้จ านวน 60 คน และห้องประชุมขนาดกลาง

อกี 2 ห้องที่รองรับการประชุมและการเรียนได้จ านวน 20 คน มีห้องพักนิสิตที่สามารถรองรับนิสติได้ 

20 คน หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เช่น ใน

ห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนัสมัย มีล าโพงและไมโครโฟน มีเคร่ืองปรับอากาศ 

มีคอมพิวเตอร์และเคร่ืองฉายภาพ (projecter) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน มีระบบ WIFI มี

ฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยและการสืบค้นทางอิเลคทรอนิสก์ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็น

สมาชิก อาจารย์ที่สอนรายวิชาในหลักสูตรได้จัดท าสื่อการสอน เช่น powerpoint ที่ใช้สอน และมีการ

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

มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ ให้กบันิสติอกีช่องทางหน่ึง  

 

กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตและอาจารยต่์อสิ่งสนบัสนุนการ

เรียนรู ้

 1. หลักสูตรส ารวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษา 

 2. น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิตและอาจารย์มา

ปรับปรุง 

 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564 

(1)อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

     

(2)มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3)มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่าง

น้อยก่อนการเปิดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา 

     

(4)จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ 5 ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอน ครบทุกวิชา 
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ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที1่ 

2560 

ปีที2่ 

2561 

ปีที3่ 

2562 

ปีที4่ 

2563 

ปีที5่ 

2564 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ ที่ก  าหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล ตามผลจาก มคอ.7 

-     

(8)อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 

     

(9)คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

(10)บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) นิสิตปัจจุบันปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรในระดับคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- -    

(12)ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

บัณฑิตใหม่ในระดับคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

- - -   
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การสงัเกต

พฤติกรรม การแลกเปล่ียนอภิปราย การตอบค าถามของนิสติในช้ันเรียน การปฏบัิติงานกลุ่ม รวมถึงการ

ท ารายงานและกจิกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมีประสทิธผิลของการ

สอนของอาจารย์ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกลยุทธก์ารสอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้านโดยนิสติ รวมทั้งการ

ประเมินจากตนเอง และจากเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนจัดท ารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบ และน า

ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอนต่อไป 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 การประเมินคุณภาพของหลักสตูรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

  1. นิสติปัจจุบัน และมหาบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสตูร 

 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  

  3. นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตและการ

ประเมินหลักสตูรในภาพรวม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัการเรียนการสอน หลักสตูรและทราบปัญหาของการ

บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา

และหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งน้ี เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ช  ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

หมวดท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไป 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  

1. ข้อ 5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบนัอื่น 

หน้า 2 ควรมคีวามร่วมมอืในหลากหลาย

ประเทศและองคก์รระดบัชาตมิากกว่านี้  

อาจะเป็นระดบัภมูภิาคกไ็ด้ 

2. ควรแตกต่างจากระดบั ป.โท มาระดบั 

ป.เอก ในหัวข้อ 12.1 หน้า 5 การพัฒนา

หลักสตูร ควรเขยีนให้ชัดเจนในประเดน็นี้  

 

 

 

เพ่ิมเตมิรายละเอยีดความร่วมมอืกบั

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบนัการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศในการเป็นกอง

บรรณาธกิารวารสารและเป็น Peer 

Review ที่มคีวามเชี่ยวชาญในการ

ประเมนิบทความวิชาการและบทความ

วิจัยเพ่ือตพิีมพ์ในวารสารของ

สถาบนัวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ 

 

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

มีความเหมาะสมดี มีข้อเสนอแนะ 

ดังน้ี  

จุดเด่นของ หลักสตูร ฉบบัปรับปรงุ ปี 

พ.ศ.2560 มทีศิทางในการพัฒนานิสติ

ชัดเจน คอื  

1. เป็นนักวจิัย อาจารย์ หรือ ท างานที่

เกี่ยวข้องกบัการวิจัยด้านพฤตกิรรมศาสตร์ 

2. มคีวามร่วมมอืกบั ทั้งในและ

ต่างประเทศ  

3. มกีารตระหนักถงึพลวัตของกระแส

สงัคมสงัคมไทยและสงัคมโลกต่อ

พฤตกิรรมต่าง ๆ (เช่นการพัฒนา 

เทคโนโลยี การขบัเคล่ือนสงัคมเศรษฐกจิ

ด้วยนวัตกรรม ความส าคญัการบูรณาการ

องคค์วามรู้  และความเฉพาะของบริบท

สงัคมไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง)  

4. เสนอแนะการเน้นในเรื่องของ การต่อ

ยอดองคค์วามรู้ในศาสตร์ด้านพฤตกิรรม

ประยุกต ์โดยเฉพาะในบริบทสงัคมไทย 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

และอาเซียน ที่หลักสตูรมคีวามร่วมมอือยู่

แล้ว 

ผศ.นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ 

1. หลักสตูรนี้ เป็น โทควบเอก ต้องเขยีน

หน้าปกให้ชัดเจน 

2. ปรับ format ให้เหมอืนตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ด าเนนิการปรับแก้ Format ของฝ่าย

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ีข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

คอื สถาบนัวิจัยมทีมีนักวิจัยที่เก่ง ควรเน้น

การสอนการวิจัยด้วยการบูรณาการเพ่ือ

น าไปใช้ ที่สามารถสะท้อนตวัหลักสตูรได้ 

รวมถงึการมรีายชื่ออาจารย์พิเศษเยอะ ๆ 

อาจต้องพิจารณาว่าจะเชิญมาได้หรือไม่ 

และอาจส่งผลกระทบตอนประเมนิประกนั

คุณภาพได้ 

 

ตรวจสอบ รายชื่ออาจารย์พิเศษและ

เพ่ิมเตมิหรือตดัออกตามความ

เหมาะสมโดย 

 

หมวดท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 

ปรชัญา ความส าคญั วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

เช่นเดยีวกบัหน้า 7 ในข้อความส าคญั 

อาจท าให้รายละเอยีดของระดบั ป.เอก 

แตกต่างจาก ป.โท อกีขั้นในการตอบสนอง

ต่อความต้องการของประเทศ หน้า 7-8 

 

ปรับแก้ปรัชญาของ ป.เอกโดยเน้นให้

มคีวามลึกซึ้ งและยั่งยืน 

 

รศ.ดร.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  

ประเดน็วัตถุประสงคข์องหลักสตูร อาจ

พิจารณาเพ่ิมเตมิ ในกรอบของ ทั้ง 

Professional และ Personal Development 

ในฐานะนักวิจัยทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์  

โดยอาจมกีาร สะท้อน ระดบัการ Training 

และ Expectation ในระดบัปริญญาเอก  

เช่น เป็น นักวิจัยอสิระมอือาชีพที่ตอบ

โจทย์ปัญหา หรือประเดน็ทางด้าน

พฤตกิรรมมนุษย์ในบริบทของสงัคมไทย

ได้   

 ประเดน็ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ

นั้นน าไปใส่ไว้ หมวดที่ 1 ข้อ 

8 อาชีพที่ประกอบได้หลัง

ส าเรจ็การศึกษา 



86 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

ผศ.นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ 

ปรัชญา โท เอก ต้องไม่เหมอืนกนั 

 

ปรับแก้ปรัชญาของ ป.เอกโดยเน้นให้

มคีวามลึกซึ้ งและยั่งยืน 

 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ คอื ควรพูดถงึปรัชญาที่สะท้อน

ตวัตนความเป็นพฤตกิรรมศาสตร์ ใน

หัวข้อปรัชญา ค าว่า “..ระดบัผู้น า..” เป็น

ค ากว้าง เกนิไป 

  

ยังคงค าว่า “ผู้น า” ไว้ 

เนื่องจากเป็นค าที่แสดงถงึ

เอกลักษณท์ี่อยู่ใน

วัตถุประสงคข์องหลักสตูร

ตั้งแต่แรกเร่ิมที่หลักสตูรนี้ ถูก

สร้างขึ้น และเพ่ือให้ปรัชญา

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค ์

แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  

ในตารางที่ 2 เขยีนได้ด ีหน้า 9 ข้อ 2.3 

พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยและการ

เรียนการสอน ระดบั ป.เอก อาจสนับสนุน

ให้เพ่ิมข้อ 4. คอื สนับสนุนให้นสิติท าวิจัย

กบัคณาจารย์ต่างชาต ิและ/หรือท าวิจัยใน

สภาวัฒนธรรมอื่นโดยการเรียนรู้ เกบ็

ข้อมูลภาคสนามในชุมชน ต่อประเทศ   

  

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

1. ตวับ่งชี้  ข้อ 1 ในแผน 1.1 (หน้า 8) 

ไม่เหมาะ เพราะเปิดเป็นภาษาไทย ควรใช้

กบัหลักสตูร international  

2. ข้อ 2.2 (หน้า 9) ควรบอกแผนที่จะท า

ปีละกี่เล่ม 

3. ข้อ 2.3 (หน้า 10) ร้อยละเท่าใด 

  

- เนื่องจากหลักสตูรนี้มกีารรับ

นิสติแบบเน้นวิจัยที่ไม่มี

รายวิชาเรียน และที่ผ่านมากม็ี

นิสติต่างชาตสิมคัรมาเรียน 

- ระบุเป็นตวัชี้วัดแต่ไม่ระบุตวั

เลขที่เป็นเกณฑเ์พ่ือเปิดกว้าง

และยืดหยุ่นต่อการบริหาร

จัดการหลักสตูร 

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

มคีวามเหมาะสม และมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  มข้ีอสงัเกต ว่าแผนพัฒนา

ปรับปรงุหลักสตูรหน้า  8 ข้อ 2 ซึ่งมี

จุดเด่น คอืมแีนวทางและตวับ่งชี้ที่ชัดเจน

ในการปรับปรงุ อย่างไรกต็าม แนวทาง

เหล่านี้ยงัไม่ได้ Address ประเดน็ด้าน 
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แกไ้ข 

การบูรณาการองคค์วามรู้  นวัตกรรม หรือ 

บริบทเฉพาะของสงัคมไทย อย่างชัดเจน 

(ให้สอดคล้อง กบั หมวดที่ 1) ความ

ชัดเจนเหมาะสมของระบบจัดการศึกษา 

การด าเนนิการ และโครงสร้างของ

หลักสตูร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ

ด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ 

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  ด้าน คุณสมบตัขิองนิสติ

แรกเข้า พ้ืนฐานศาสตร์ไม่พอ และ

ภาษาองักฤษไม่เท่ากนั การแก้ไข ด้วยการ

สอนปูพ้ืน อาจได้ผลในบางระดบั 

เสนอแนะ เพ่ิมเตมิ ในประเดน็การ

พิจารณารับสมคัรนิสติ ปีละมากกว่า 1 

รอบ  เพ่ือมโีอกาสคดัเลือกนิสติที่มี

ศักยภาพสงูได้มากขึ้น (โดยเฉพาะ ใน 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ ์อย่างเดยีว ที่ไม่มี

รายวิขาเรียน) 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ คอื หลักสตูรที่ปรับควรปรับให้มี

ความทนัสมยัก้าวหน้า ในด้านเนื้อหา และ

ไม่ควรทิ้งกระแสหลัก คอื วิธกีารแบบ

วิทยาศาสตร์ อกีทั้งควรสร้างจากโครงสร้าง

หลักสตูร ไม่ควรสร้างจาก Expert ใน

สถาบนั 

  

หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

ระบบจดัการศึกษา การด าเนินการหลกัสูตร 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  

1. ข้อ 2.3 ในหน้า 12 ปัญหานสิติแรกเข้า 

การตพิีมพ์/เขยีนบทความวชิาการเป็น

ภาษาองักฤษเชื่อมโยงกบัข้อ 2.4 จัดการ

อบรมเพ่ือการตพิีมพ์ในวารสารนานาชาติ

และ/หรือเชิญอาจารย์ต่างชาตใินสาขานี้มา

บรรยายเรื่องให้ข้อคดิการท าวิจัยและการ
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ตพิีมพ์ของศาสตร์นี้ 

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  

1. ข้อ 2.3 (หน้า 12) หลักสตูรแบบ 1.1 

ควรมรีายละเอยีดของการด าเนนิงานที่เป็น

ระบบชัดเจนในการเตรียมผู้เรียน 

  

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ 

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  ด้าน คุณสมบตัขิองนิสติ

แรกเข้า พ้ืนฐานศาสตร์ไม่พอ และ

ภาษาองักฤษไม่เท่ากนั การแก้ไข ด้วยการ

สอนปูพ้ืน อาจได้ผลในบางระดบั 

เสนอแนะ เพ่ิมเตมิ ในประเดน็การ

พิจารณารับสมคัรนิสติ ปีละมากกว่า 1 

รอบ  เพ่ือมโีอกาสคดัเลือกนิสติที่มี

ศักยภาพสงูได้มากขึ้น (โดยเฉพาะ ใน 

แบบ 2.1 วิทยานิพนธ ์อย่างเดยีว ที่ไม่มี

รายวิขาเรียน) 

  

ผศ.นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ 

ควรเพ่ิมว่า หลักสตูรสามารถจัดการเรียน

การสอนแบบ module ได้ 

ได้เพ่ิมเตมิข้อความการจัดการเรยีน

การสอนแบบ module ในหมวดที่ 3 

ข้อ 2 การด าเนนิงานหลักสตูร 

 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ คอื วัน เวลาในการจัดการเรียน

การสอน อาจจะไม่ต้องก าหนดเวลาสอน 

ให้สามารถยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้ตาม

ความเหมาะสม 

ตดัข้อความวัน เวลา นอกราชาการ

ออกเพ่ือให้สามารถยืดหยุ่นตาม

ข้อเสนอแนะ 

 

โครงสรา้งของหลกัสูตร 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ 

ดงันี้ 

1. ข้อ 4 หน้า 18 ทั้งข้อ 4.1 และ 4.2 

ควรเป็น TCI Tier 1 เท่านั้น 

  

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

1. แบบ 1.1 ควรเขยีนให้ชัดเจนว่าให้

ผู้เรียนไปหาความรู้และตรวจสอบอย่าง

เป็นระบบอย่างไร เพราะที่เขยีนไว้คร่าว

 

 

 

 

 

1. คงข้อความเดมิไว้เพ่ือให้

ยืดหยุ่นต่อการบริหารจัดการ

หลักสตูร 
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แกไ้ข 

เกนิไป (หน้า 17) 

2. หน้า 20 ให้แก้กลุ่มวิชาบงัคบัวิจัยจาก 

15 เป็น 6 หน่วยกติ 

 

แก้ไขการพิมพ์ผดิแล้ว 

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  ในหลักสตูรปริญญาเอก แต่

ละแบบ1.1 (วิทยานิพนธอ์ย่างเดยีว) 2.1 

(มรีายวิชาเรียน) 2.2  (โทควบเอก)  

ใน แผนการศึกษา เสนอให้มกีารอธบิาย

สั้น ๆ  ถงึ  pathway นิสติในการวางแผน

เรียน  แต่ละแผน โดยเฉพาะกรณ ีโทควบ

เอก หากมกีารปรับระดบัลง เกณฑใ์นการ

ปรับระดบัมรีายละเอยีดอย่างไร     

ด้านรายวิชา เสนอให้มกีารปรับ ชื่อวิชา 

และจุดเน้นในค าอธบิายรายวิชา สะท้อนถงึ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เชื่อมโยงกบั

พฤตกิรรมเพ่ิมเตมิในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

เช่น องคค์วามรู้ในเรื่อง Psychological 

and Behavioral sciences ที่มกีารศึกษาใน

เรื่อง Cognitive Neuroscience และ Brain 

Mechanism เป็นต้น 

  

ผศ.นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ 

1. หน่วยกติเยอะไป (60, 90) 

2. บณัฑติศึกษา ควรม ี(3-0-6) น้อย

ที่สดุ 

3. หลีกเล่ียงการใช้ I, II, III ในใบ 

transcript จะไม่สื่อว่าเขยีนอะไร นิสติ

มกัจะมปัีญหาเวลาสมคัรงาน 

4. กลุ่มวิชาระเบยีบวิธวีิจัย น้อยมาก ควร

มคีวามหลากหลายเพราะเป็นจุดเด่นของ

สถาบนั น่าจะมวีิชา จริยธรรมการวิจัย 

(research ethic) แยกมาให้ชัด การบริหาร

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Meta Data 

Management) การวิเคระห์แบบเบต้า/อภิ

มหาวิเคราะห์ (Meta Analysis) การวิจัย

แบบทดลอง (Experimental study) 

5. กลุ่มวิชาพฤตกิรรมศาสตร์ ควรมากร

เพ่ิมรายวิชาที่ครอบคลุม Vulnerable 

 

 

2.-6. ปรับตามข้อเสนอแนะแล้ว  

 

1. คงโครงสร้างหน่วยกติ

ดงัเดมิเพ่ือให้หลักสตูรมคีวาม

ลึกซึ้ งและให้สอดคล้องกบั

วัตถุประสงคท์ี่ต้องการพัฒนา

บณัฑติระดบัผู้น า 
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subject เช่ นเดก็ เยาวชน สตรี ครอบครัว 

ผู้พิการ และกลุ่มผู้สงูอายุ สร้างรายวิชา

เพ่ืออนาคตมากกว่าสอนตวามความถนัด

ของอาจารย ์

6. ปรญิญานิพนธ ์ใช้ของกลาง 

ปพด 891 ปริญญานพินธร์ะดบับปริญญา

เอก  36 หน่วยกติ 

GRD 891 Dissertation 

ปพด 892 ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญา

เอก 48 หน่วยกติ 

ปพด 893 ปริญญานพินธร์ะดบัปริญญา

เอก 72 หน่วยกติ 

7. ปร.ด. นิสติควรสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

กระบวนการเรียนรู้ที่เขยีนมา ยังไม่สะท้อน

ว่านิสติที้รียนไปถงึจุดเน้นควรต้องก าหนด

มาตรฐาน/ภาระงานที่ชัดเจนของปริญญา

นิพนธแ์ต่ละระดบั 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรือการท าวิจยั 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

1. ข้อ 5 แบบ 1.1 ควรมรีายละเอยีดว่าท า

ปริญญานิพนธแ์บบไหน เพราท าปริญญา

นิพนธอ์ย่างเดยีว ซึ่งเขยีนไว้กว้างเกนิไป 

อาจอยู่ที่การตคีวาม 

2. แบบ 1.1 2.1 และ 2.2 ปริญญานิพนธ์

ต่างกนัอย่างไร ควรเขยีนให้ชัดเจน 

  

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

มคีวามเหมาะสมด ี

  

ผศ.นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมิน 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร   
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ภาพรวม กลยุทธ ์4 การประเมนิ ต้อง

เขยีนแยก + วิธกีารประเมนิ ต้องบอก

ตวัชี้ วัดให้ชัดเจน 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติไม่

เหมาะสม มข้ีอเสนอแนะ ดงันี้   

กลยุทธก์ารสอน และการประเมนิผลไม่

ชัดเจนว่าท าอย่างไร 

ปรับการเขยีนที่ไม่ชัดเจนบางข้อ 

การพฒันาการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้คภีร ์

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  อาจพิจารณาเพ่ิมเตมิใน

ประเดน็ของผลลัพธก์ารเรียนรู้ในระดบัที่

สงูขึ้น ของ ความรู้  และทกัษะด้านปัญญา

ในระดบั  3 

  

ผศ.นพ.ฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ 

อาจไม่จ าเป็นต้องมทุีกช่อง 

  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

ด้านทกัษะทางปัญญา ข้อ 3 ควรกระตุ้นให้

เกดิในทุกรายวชิา (หน้า 58-65) 

ข้อสงัเกต มาตรฐานการเรียนรู้ ผลจะอยุ่ใน

ระดบัต้น ๆ ที่เป็นความรับผดิชอบหลัก 

ซึ่งรองจะเป็นสิ่งส าคญั น่าจะเอาที่เน้นเป็น

ส าคญั 

 

ทบทวนและปรับแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ใหม่ 

 

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

ไม่เหมาะสม โดยมข้ีอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ 

ดงันี้  เสนอให้พิจารณาเลือก เฉพาะ ความ

รับผดิชอบหลัก (วงกลมทบึ) และความ

รับผดิชอบรอง (วงกลมโปร่ง) ที่มกีาร

วัดผลลัพธก์ารเรียนรู้ในรายวิชา ทั้งนี้  

หลักสตูรอาจ เตมิเตม็ หัวข้อ การพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนิสติ เพ่ิมเตมิ จาก

ส่วนที่รายวิชาได้พัฒนาไปแล้ว ในรปูของ  

โครงการเฉพาะ หรือ กจิกรรม (เสริม

 

ทบทวนและปรับแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ใหม่ 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

หลักสตูร) เฉพาะ ที่รายวิชาที่จัดให้นิสติ

เรียนยังไม่เน้น 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนแนะ

เพ่ิมเตมิ คอื มาตรฐานผลการเรยีนรู้  

ความรับผดิชอบหลักควรอยู่ในระดบัสงูใน

รายวิชาให้มากขึ้น และบางช่องไม่

จ าเป็นต้องใสว่งกลมทบึหรอโปร่งได้ 

 

ทบทวนและปรับแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้ใหม่ 

 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

ควรเพ่ิมเกณฑเ์ฉพาะของสถาบนั 

  

ผศ.นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ 

เพ่ิมเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ การ

พัฒนาอาจารย์สอนต่ออาจารย์รุ่นเก่า รุ่น

ใหม่ 

ปรับตามข้อเสนอแนะ  

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

รศ.ดร.จุลนี  เทียนไทย 

มคีวามเหมาะสมด ีและมข้ีอเสนอแนะ

เพ่ิมเตมิ ดงันี้  

1. ข้อ 1.2 หน้า 68 เพ่ิมการดูงานให้

พัฒนาการด้านการเรียนการสอน การท า

วิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ในต่างประเทศ 

  

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินงานของหลกัสูตร 

ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 

มคีวามเหมาะสมด ี

  

ขอ้เสนแนะเพิม่เติม 

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร 

ควรเพ่ิมรายละเอยีดในการท าปรญิญา

นิพนธข์องแผน 1.1 เพราะท าปริญญา

นิพนธ ์อย่างเดยีว ควรมคีุณภาพเท่า

 

ปรับโดยการระบุให้ส าหรับผู้เข้าเรียน

ด้วยวุฒิปริญญาตรีแบบ 2.2 สามารถ

เลือกที่จะส าเรจ็การศึกษาระดบั
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุง

แกไ้ข 

ผู้เรียนรายวิชา การเตรียมตวัผู้เรยีนเป็น

เรื่องส าคญัโดยเฉพาะในแผน 1.1  

แผน 2.2 ควรมกีารเพ่ิมทางออกให้ผู้เรียน 

ถ้าไม่สามารถเรียนจบ ป.เอกได้ 

มหาบณัฑติได้ 

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร ์

ข้อสงัเกตอื่นๆ เช่น หลักสตูรมจุีดเด่น  คอื 

อยู่ในสิ่งแวดล้อมของสถาบนัวจิยั ที่มี

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวจิัยมอือาชีพ  

และทรัพยากรอื่นๆ เช่น วารสารที่มี

มาตรฐาน เป็นแหล่งเผยแพร่และ

แลกเปล่ียนทางวชิาการกบันักวิชาการ นัก

วิชาชีพอื่นๆ อย่างไรกต็าม ทางหลักสตูรมี

แนวทางในการออกแบบ ให้นิสติได้ใช้

ทรัพยากรเหล่านี้  ในการเรียนรู้ตวัตน และ 

Career Path ของนิสติ อย่างเป็นรปูธรรม

อย่างไร 

ประเดน็ต่อมาในเรื่องความร่วมมอืกบั 

สถาบนัอื่นภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   

ประเดน็ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้    

ในหลักสตูรมเีน้นการเรียนการสอนที่จัดให้

มคีวามร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัยกบั

ชุมชนนักวชิาการ วิชาชีพระหว่าง

มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้

จากนักวิจัยที่มผีลงานระดบัชาต ิระดบั

ท้องถิ่น ที่มผีลงานระดบันานาชาต ิ

นอกจากนี้  อาจมกีารประสานงานให้

นักศึกษามโีอกาสไปเรียนเพ่ิมเตมิ หรือท า

วิจัยในสถาบนัที่คณะมคีวามร่วมมอือยู่ 

ในช่วงที่เป็น Project เป็นต้น ทางหลักสตูร

มผีลการด าเนินการที่ผ่านมาหรือไม่ 

อย่างไร ม ีโจทย์เฉพาะที่ก  าลังจะตอบหรือ 

ตอบไปแล้ว หรือยัง วิชาการ หรือวิจัย 

(ด้านพฤตกิรรมมนุษย์ที่เป็นพฤตกิรรม

ร่วมในอาเซียน) 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.85 คะแนน) ตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) มีจ านวน 2 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 และ 4) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  

(องค์ประกอบที่ 3, 5 และ 6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ คะแนนการประเมินเฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน  

องคป์ระกอบที่ 2 4.89 ดีมาก (2 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 3 3.00 ดี (3 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 4 4.11 ดีมาก (3 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 5 4.00 ดี (4 ตวับ่งชี้) 

องคป์ระกอบที่ 6 3.00 ดี (1 ตวับ่งชี้) 

เฉลีย่รวมทุกตวับง่ช้ีของทุกองคป์ระกอบ 3.85 ดี (13 ตวับ่งชี้ ) 

 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนทีค่วรพฒันาและปรบัปรุง ดงันี้  

1. อตัราการคงอยู่ อตัราการลาออก และอตัราการส าเรจ็การศึกษาของนิสติ 

2. การเตรียมความพร้อมตามสถานะการพัฒนาปริญญานิพนธข์องนิสติ 
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ผลการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์

 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความคิดเหน็และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัยที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้  

 

ผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณทีไ่ดจ้ากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

1.1 ขอ้มูลพื้ นฐานของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผู้ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 บณัฑิตที่เป็นผลผลิตของหลกัสูตร พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.89 อายุ 31-35 ปี ร้อยละ 27.30 เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 

2552 ร้อยละ 27.30 และปีที่จบการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 19.60 หลักสูตรที่เข้าศึกษา 

คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) ร้อยละ 55.50 มีประสบการณ์การท างาน ร้อยละ 11.11 ท างานอยู่

ในหน่วยงานรัฐบาล ร้อยละ 81.60 และมีความต้องการจ าเป็นในการใช้ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ในการท างาน ร้อยละ 100 

กลุ่มที่ 2 นิสิตปัจจุบนัที่ก าลงัศึกษาในหลกัสูตร พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.00 อายุ 31-35 ปี ร้อยละ 26.80 เข้าศึกษาในหลักสตูรฯ ปีการศึกษา 

2557 ร้อยละ 30.40 ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ส่วนใหญ่ คือไม่ระบุ ร้อยละ 46.42 หลักสูตรที่เข้า

ศึกษา คือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ร้อยละ 44.60 มีประสบการณ์ท างาน ร้อยละ 89.30 ท างานอยู่

ในหน่วยงานรัฐบาล ร้อยละ 57.10 และมีความต้องการจ าเป็นในการใช้ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ในการท างาน ร้อยละ 91.10 

1.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นจากบณัฑิตทีเ่ป็นผลผลิตของหลกัสูตร 

ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ ค านึงการ

พิทกัษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏบัิติงาน/การวิจัย (ค่าเฉล่ีย 3.94) ยึดม่ันใน

การปฏบัิติงาน/การวิจัยในทุกกระบวนการด้วยความซ่ือสัตย์ และไม่ท าการใด ๆ รวมทั้งการวิจัยที่ขัดกับ

กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น ไม่ลงคะแนนสอบในสื่อสังคมออนไลน์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.86) และเป็นผู้น าในการน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการท างาน/การวิจัย 

(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของ

หลักสูตรฯ ด้านความรู้ ที่จริงที่สุด คือ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในวิธีการพัฒนาความรู้ และถ้า

ย้อนเวลากลับไปได้ ทา่นยังคงเลือกเรียนที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และในภาพรวม

ท่านมีความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ิมข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ
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คุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านทกัษะทางปัญญา (ความคิดสร้างสรรค์

และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) ที่จริงที่สุด คือ มีความสามารถในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางแผน และด าเนินโครกงารวิจัยได้ด้วยตนเอง และมี

ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.64) มี

ความสามารถในการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และมีความคิด

สร้างสรรค์ที่จะไปใช้ในการปฏบัิติงาน (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะ

ของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ที่จริงที่สดุ คือ มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเตม็ที่ 

(ค่าเฉล่ีย 3.81) เตม็ใจร่วมมือกับผู้ร่วมงานคนอื่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.77) และไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเม่ือประสบปัญหาที่อาจส่งผลงทางอ้อมต่อหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.70) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะของนิสติของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสตูรฯ 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จริงที่สดุ คือ สามารถสื่อสาร

กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.55) และมีความสามารถรับสารที่ผู้อื่นสื่ออกมาได้อย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถใช้

ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาท่าทาง เพ่ือบอกความคิดมุมมอง ความรู้ความเข้าใจ และความรู้สกึของตน

ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของ

บัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ที่จริงที่สุด คือ เคารพในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.69) สามารถท างานวิจัยได้อย่างหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.60) และมีความสามารถน าทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท  างาน และ

สามารถท างานร่วมกับเพ่ือน่วมงานที่ มี พ้ืนฐานทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดับ 

ความคิดเหน็ที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความสามารถในการสอน ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอนและท าการวิจัย และอาจารย์สามารถ

น าประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.83) อาจารย์เป็นผู้

มีความรู้ทนัสมัยและติดตามความก้าวหน้าในงานวิชาการอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และอาจารย์มี

ความสามารถในการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และปฏบัิติงานด้วยตนเอง และอาจารย์มีวิธีการสอนที่สามารถ

กระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มี

ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านบุคลิกภาพ ที่จริงที่สุด คือ 

อาจารย์มีการรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.78) อาจารย์เป็นผู้มี

ความมั่นใจในการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.77) และอาจารย์เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อนิสิต เป็นผู้ที่มีความสนใจ เอา

ใจใส่การศึกษาของนิสิต (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็นผู้ที่มีจิต

วิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้มีความรักในวิชาชีพและยินดีเต็มใจในภารกิจทางวิชาการ (ค่าเฉล่ีย 
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3.86) อาจารย์ประพฤติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตไม่แสวงผลประโยชน์จากนิสิตหรือมหาวิทยาลัย และ

อาจารย์เป็นผู้มีความต้ังใจ และพยายามช่วยให้นิสติบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ

อาจารย์ไม่ใช้เวลาในการสอนไปท ากิจกรรมอื่นที่สร้างผลประโยชน์ต่อตนเอง อาจารย์สามารถสอดแทรก

เร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมระหว่างการสอนในรายวิชา และอาจารย์

เป็นผู้มีความเป็นกลาง และมีความเที่ยงตรง (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดับ  

ความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑติที่เป็นผลผลิตของ

หลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านรูปแบบและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน ที่จริงที่สดุ คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ีย 

3.71) ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏบัิติ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และกิจกรรมการเรียนการ

สอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑติที่เป็นผลผลิตของหลักสตูรฯ ด้านสื่อการเรียน

การสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเสนอช่องทางหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลในเร่ืองที่สอนให้กับผู้เรียนเพ่ิมเติม 

(ค่าเฉล่ีย 3.58) สื่อประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ค่าเฉล่ีย 3.49) และผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดับ ส าหรับความ

คิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ 

ด้านรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล ที่จริงที่สดุ คือ ผู้สอนมีการแจ้งวิธีการ วัตถุประสงค์ และเกณฑ์

ของการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.68) เกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนมีความชัดเจน 

(ค่าเฉล่ีย 3.61) และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 

3.56) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิต

ที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านการน าผลการวัดและประเมินผลมาใช้ประโยชน์ ที่จริงที่สุด คือ มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรจากข้อมูลผลการประเมินผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.52) ผู้เรียนได้ทราบผลการประเมินเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.50) และผลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนถูกน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มี

ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านความ

เหมาะสมระหว่างเน้ือหาวิชากับอาจารย์ผู้สอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหา

รายวิชาที่สอน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ผู้สอนมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการถ่ายทอดความรู้ใน

รายวิชาที่รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาในรายวิชาที่สอนได้ครบตามเป้าหมาย

ของรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสตูรฯ ด้านการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ที่จริง

ที่สุด คือ วิธีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติมีความชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.77) นิสิตได้บูรณาการ

ความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ

ผู้รับผิดชอบได้มีการช้ีแจงถึงวิธีการและจุดประสงค์ของการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติแก่

นิสิตอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านการสอบปริญญานิพนธ์ ที่จริงที่สุด คือ 

ข้ันตอนการสอบปริญญานิพนธ์มีมาตรฐานสากลเม่ือเทยีบกับหน่วยงานอื่น ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.77) การสอบ
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ปริญญานิพนธ์มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับการยอมรับหรือมีความเช่ียวชาญมาร่วมในการสอบ 

(ค่าเฉล่ีย 3.75) และมีการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนด าเนินการจัดท าปริญญานิพนธ์อย่างทั่วถึง (ค่าเฉล่ีย 

3.69) ตามล าดับ  

ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่จริงที่สดุ คือ ไม่ท าการใด ๆ รวมทั้งการ

วิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น ไม่ลงคะแนนสอบในสื่อสังคม

ออนไลน์  (ค่าเฉล่ีย 3.82) ค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน/การวิจัย (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ เป็นผู้น าในการน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็นแนวทาง

ในการท างาน/การวิจัย (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่

ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านความรู้ ที่จริงที่สุด คือ สามารถน าเอาองค์ความรู้ แนวคิด ข้อมูล และ

ประสบการณ์จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีความเข้าใจและ

ได้รับประสบการณ์ในวิธีการพัฒนาความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ในภาพรวมท่านมีความรู้ทางพฤติกรรม

ศาสตร์เพ่ิมข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดับ ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาใน

หลักสูตรฯ ด้านทักษะทางปัญญา (ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหา) ที่จริงที่สุด คือ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.40) มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ค่าเฉล่ีย 3.31) และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการน า

ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางาน (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่ มีต่อ

คุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ที่จริงที่สุด คือ ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเม่ือประสบปัญหาที่อาจส่งผลทางอ้อมต่อ

หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเตม็ที่ 

และเตม็ใจร่วมมือกับผู้ร่วมงานคนอื่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ค่าฉล่ีย 3.45) และ

ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับองค์การที่เป็นผลจากความแตกต่างระหว่างบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จริงที่สดุ คือ สามารถสื่อสารกบักลุ่มบุคคล

ต่าง ๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.30) สามารถน าเสนอ

รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 

3.25) และสามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาท่าทาง เพ่ือบอกความคิดมุมมอง ความรู้ความเข้าใจ 

และความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ

คุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านทกัษะชีวิตและอาชีพ ที่จริงที่สุด คือ เคารพในความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.52) สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่มีพ้ืนฐานทางสังคม และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสทิธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.43) และสามารถในการปรับเปล่ียนความคิด 

ทัศนคติหรือพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และอนาคตได้ (ค่าเฉล่ีย 3.29) 

ตามล าดับ  
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ความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความสามารถในการสอน ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอนและท าการวิจัย (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

อาจารย์มีความสามารถในการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.64) และ

อาจารย์สามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 

3.62) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ 

ด้านบุคลิกภาพ ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็นผู้มีความม่ันใจในการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.66) อาจารย์ให้ความ

สนใจและเอาใจใส่นิสิตทั้งในและนอกเวลาเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.59) และอาจารย์เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อนิสิต 

เป็นผู้ที่มีความสนใจ เอาใจใส่การศึกษาของนิสติ อาจารย์เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและอธบิายได้

อย่างชัดเจน และอาจารย์มีการรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

ตามล าดับ และส าหรับความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็นผู้มีความต้ังใจ และพยายามช่วยให้นิสิตบรรลุ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา และอาจารย์เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ไม่

บกพร่อง (ค่าเฉล่ีย 3.66) อาจารย์ประพฤติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากนิสิต

หรือมหาวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.60) และอาจารย์เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้มีความรักใน

วิชาชีพและยินดีเตม็ใจในภารกจิทางวิชาการ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาใน

หลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านรูปแบบและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.51) และกิจกรรมการ

เรียนการสอนสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของรายวิชา และผู้สอนมีการปรับปรุงวิธกีารเรียนการสอนให้เหมาะ

กับผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านสื่อการเรียนการสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเสนอ

ช่องทางหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลในเร่ืองที่สอนให้กับผู้เรียนเพ่ิมเติม (ค่าเฉล่ีย 3.32) ผู้สอนมีการใช้สื่อ

การเรียนรู้ที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.26) และสื่อประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล ที่

จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีการแจ้งวิธีการ วัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 

(ค่าเฉล่ีย 3.58) วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 

3.48) และเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนมีความชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่

มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านการน าผล

การวัดและประเมินผลมาใช้ประโยชน์ ที่จริงที่สุด คือ ผลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนถูกน ามาใช้ใน

การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 3.41) มีการปรับปรุงหลักสูตรจาก

ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.28) และผู้เรียนได้ทราบผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนา

ตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
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ประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสตูรฯ ด้านความเหมาะสมระหว่างเน้ือหาวิชากบัอาจารย์ผู้สอน ที่

จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหารายวิชาที่สอน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ผู้สอนมีทกัษะและ

ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับหารถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาใน

รายวิชาที่สอนได้ครบตามเป้าหมายของรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านการสอบ

ประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ที่จริงที่สุด คือ วิธีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติมีความ

ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.43) นิสิตได้บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการสอบประมวลความรู้/สอบ

วัดคุณสมบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.40) และผู้รับผิดชอบได้มีการช้ีแจงถึงวิธีการและจุดประสงค์ของการสอบ

ประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเห็นที่ มี ต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสติที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านการสอบปริญญา

นิพนธ์ ที่จริงที่สุด คือ การสอบปริญญานิพนธ์สามารถสะท้อนวิธีการด าเนินงานของนิสิตในการจัดท า

ปริญญานิพนธไ์ด้อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.50) การสอบปริญญานิพนธมี์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับ

การยอมรับหรือมีความเช่ียวชาญมาร่วมในการสอบ (ค่าเฉล่ีย 3.42) และข้ันตอนการสอบปริญญานิพนธ์

มีมาตรฐานสากลเม่ือเทยีบกบัหน่วยงานอื่น ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดับ 

ความคิดเหน็ที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กบัสิ่งที่คาดหวัง ของ

นิสติที่ก  าลังศึกษาในหลักสตูรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็นอยู่ คือ ห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอเม่ือเปรียบเทยีบกับจ านวนนิสิต

ในแต่ละรุ่น (ค่าเฉล่ีย 2.98 ค่อนข้างจริง) สถาบันมีห้องส าหรับนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 

สัมมนาหรือประชุมกลุ่มย่อย ท าปริญญานิพนธ์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 2.75 ค่อนข้างจริง) และห้องเรียนมี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 2.74 ค่อนข้างจริง) ตามล าดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ ห้องเรียนมี

จ านวนเพียงพอเมื่อเปรียบเทยีบกับจ านวนนิสิตในแต่ละรุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.66) ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ และสถาบันมีห้องส าหรับนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สัมมนาหรือประชุมกลุ่มย่อย 

ท าปริญญานิพนธ์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.60) และห้องพักนิสิตมีขนาดใหญ่และมีจ านวนห้องเพียงพอต่อ

นิสติ และห้องสมุดของสถาบันมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้นคว้า (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดับ ส าหรับความ

คิดเหน็ที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวัง ของนิสิตที่ก  าลัง

ศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุนอุดหนุน ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็นอยู่ 

คือ สถาบันมีทุนสนับสนุนให้กับนิสิตเม่ือนิสิตต้องการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง (ค่าเฉล่ีย 

2.91 ค่อนข้างจริง) นิสิตสามารถสืบค้นและหาเอกสารประกอบการสอนและต าราของแต่ละรายวิชาได้

สะดวก และสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) บริเวณสถาบันรวดเร็วและเสถียร (ค่าเฉล่ีย 

2.80 ค่อนข้างจริง) และหนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีตรงและสอดคล้องตามที่นิสิต

ต้องการ (ค่าเฉล่ีย 2.69 ค่อนข้างจริง) ตามล าดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ นิสิตสามารถสืบค้นและหา

เอกสารประกอบการสอนและต าราของแต่ละรายวิชาได้สะดวก  สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

(WIFI) บริเวณสถาบันรวดเร็วและเสถียร คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต 

คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสถาบันจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนและท าวิจัย

ให้กบันิสติได้ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.60) หนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีตรงและ



102 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

สอดคล้องตามที่นิสิตต้องการ และสถาบันมีทุนสนับสนุนให้กับนิสิตเม่ือนิสิตต้องการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.57) และสถาบันมีจ านวนทุนเพียงพอส าหรับการท าปริญญานิพนธ์

ของนิสิต (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวัง ของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่และการช่วยเหลือจากรุ่นพ่ี ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็นอยู่ คือ เม่ือนิสิตต้องการท าจดหมายหรือย่ืน

ค าร้องต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ ยินดีและเต็มใจช่วยเหลือจนส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.50) เม่ือนิสิตมีปัญหาเร่ือง

อุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ่งขยายเสียง ไมค์ พรินต์เทอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ยินดีช่วย

แก้ไข (ค่าเฉล่ีย 3.38) และเม่ือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยาย

เสียง ไมค์ และพรินต์เทอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามและไขข้อข้องใจได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 

3.32) ตามล าดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ เม่ือนิสติต้องการท าจดหมายหรือย่ืนค าร้องต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ยินดี

และเต็มใจช่วยเหลือจนส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือนิสิตมีปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง ไมค์ พรินต์เทอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ยินดีช่วยแก้ไข (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ

เม่ือนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาร เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามและอธิบายได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.60) 

ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

ส่วนที ่1 ลกัษณะขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพในส่วนน้ีวิเคราะห์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ  2 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และศิษย์เก่าที่ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือประธาน

หลักสูตรของสาขาวิชาในหมวดสังคมศาสตร์ ทั้งน้ีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก  าหนดไว้ 

ซ่ึงมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีรายช่ือปรากฏดังตาราง 1 เม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบที่สัมภาษณ์

สามารถแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบของหลักสูตร มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าระดับ

ดุษฎีบัณฑิตและปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่แสดงทัศนะ

เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 7 ความต้องการและทศิทางการพัฒนาหลักสูตรตามการเปล่ียนแปลงของสังคม มี

จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เคยใช้บริการทาง

วิชาการของสถาบัน  

 

ตาราง 1 ลกัษณะขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน องค ์

ประกอบที่

พจิารณา 

1 คุณธรีะชัย เชมนะสริ ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

2 รศ.ดร.วันชัย ธรรรมสจัการ  ประธานหลักสตูรการพัฒนา

มนุษย์และสงัคม  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1 

3 ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี 1 

4 ผศ. ดร.จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์   

 

รองประธานหลักสตูรปรัชญา

ดุษฎบีณัฑติ (อาชญาวิทยา การ

บริหารงานยุตธิรรมและสงัคม)  

บณัฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

1 

5 คุณชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 

6 คุณปิยสรุางค ์ทมิกาญจนะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศูนย์นักบริหารระดบัสงู  

ส านักงาน ก.พ. 

7 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัองคป์ระกอบที ่1 องคป์ระกอบของหลกัสูตร 

 ในส่วนน้ีเป็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูลต่อองค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 

ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็ที่ 1 ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายของหลักสูตร ประเดน็ที่ 2 ลักษณะของหลักสูตร 

ประเดน็ที่ 3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และประเดน็ที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร แต่ละส่วนมีสาระส าคัญสรุป

ได้ดังตาราง 2 และมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

ตาราง 2 สรุปสาระส าคัญขององค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของหลักสตูร 

ประเด็นหลกั ประเด็นรอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะ 

ปรชัญา พนัธกิจ 

เป้าหมายหลกัสูตร 

การตอบสนองความ

ต้องการของสงัคม 

1. มอีตัลักษณด้์านการวิจัย 

2. ผลิตบณัฑติที่มีคุณภาพ

สู่ตลาดวิชาการ 

1. ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ 

ปรัชญา และพันธกจิ 1. มคีวามชัดเจนที่เน้นการ

ผลิตบณัฑติและการท าวิจัย 

1. มคี าที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม เช่น 

นักพัฒนา ระดบัผู้น า คุณธรรมจริยธรรม 

และอย่างยั่งยนื 

2. มกีารตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ

เผยแพร่บทความของนิสติ 

3. ควรเพ่ิมการให้บริการทางวิชาการแก่

สงัคมในพันธกจิ 

อาชีพที่ระบุไว้

ภายหลังส าเรจ็

การศึกษาสอดคล้อง

กบัความต้องการของ

สงัคม 

 1. อาชีพที่ควรระบุเพ่ิม เช่น ที่ปรึกษาของ

หน่วยงาน ที่ปรึกษาด้านพฤตกิรรมของ

บุคคลและกลุ่ม 

2. มกีารระบุเพ่ิมเตมิว่าในระหว่างเรียน

นิสติสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะ

ผู้ช่วยนักวิจัย 

ลกัษณะ 

ของหลกัสูตร 

ความเป็นสหวิทยาการ

ของหลักสตูร 

มคีวามเป็นสหวิทยาการ

เพราะมกีารน าความรู้จาก

หลายสาขาวิชามาอธบิาย

พฤตกิรรม 

1. ควรมรีายวิชาที่เปิดสอนหลากหลาย

สาขาวิชา โดยในแต่ละสาขาวิชาสามารถ

เชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมศาสตร์ได้อย่างไร 

2. ในความเป็นพฤตกิรรมศาสตร์ควรระบุ

ได้ว่าสาขาใดเป็นแกนหลัก หรือทุกสาขามี

ความเท่าเทยีมกนั 

ความเหมาะสม 

ของหลักสตูร 

ด้านระบบการจัดการศึกษา

เหมาะสมทุกด้าน 

1) แบบทวิภาค  

ระบบทวิภาค: ถ้าเปิดภาคฤดูร้อน ควร

พิจารณาจาก 1) ความพร้อมของผู้เรียน 

 2) วันและเวลา 

3) แผนการรับนิสติ 

4) ค่าธรรมเนียม 

และผู้สอน 2) เปิดเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน 

และ 3) เปิดเฉพาะหลักสตูรที่มหีน่วยกติ

เป็นจ านวนมาก 

วนัและเลา: เปิดสอนวนัศุกร์ได้ โดย
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ประเด็นหลกั ประเด็นรอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะ 

สอบถามความคดิเหน็จากผู้สอน และ

ผู้เรียน 

แผนการรบันิสิต:  

1) หลักสตูรแบบมวีิชาเรียน อาจพิจารณา

รับน้อยลง ทั้งนี้ พิจารณาจากนิสติคงค้าง 

และช่วงเวลาการเปิดรับ (ปีเว้นปี หรือ 

ทุกปี)  

2) ส่วนหลักสตูรเน้นวจิัย และโทควบเอก 

ควรมรีะบบคดักรองที่เข้มข้น คดัเลือก

เฉพาะผู้ที่มคุีณสมบตัโิดดเด่น 

3) ควรมกีารประชาสมัพันธใ์ห้ทั่วถงึ เพ่ือ

หลักสตูรจะได้มโีอกาสคดัเลือกผู้ที่มี

ศักยภาพ 

ค่าธรรมเนียม: หากปรับอตัรา

ค่าธรรมเนียมต้องพิจารณาจากความผนั

ผวนทางเศรษฐกจิ 

 วัตถุประสงค ์

ของหลักสตูร 

1. สอดคล้องกบัปรัชญา

และพันธกจิ 

2. ชัดเจนต่อการก าหนด

แนวทางการด าเนินงานของ

หลักสตูร 

 

โครงสรา้งหลกัสูตร ความเหมาะสมของ

โครงสร้างหลักสตูร 

ต่อการตอบสนอง

วัตถุประสงค ์

ของหลักสตูร 

หน่วยกติ หมวดวิชา 

รายวิชาในแต่ละหมวด 

และแผนการศึกษา 

เหมาะสม 

 

หมวดวิชา:   

1) ควรบงัคบัให้เรียนวชิาวจิัย และวิชา

สถติอิย่างน้อย 2 ตวั ส่วนวิชาการสร้าง

เคร่ืองมอืควรเรียนอย่างลึกซึ้ ง  

2) วิชาวิจัยเชิงคณุภาพควรระบุเป็นวิชา

บงัคบัและเรียนทั้งหลักสตูรโทและเอก 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือก: 

1) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกมี

ค่อนข้างมาก ควรเปิดเฉพาะวิชาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ ์ 

2) รายวิชาเลือกควรเน้นการเรียนรู้ เชงิ

ประสบการณ ์เช่น การศึกษาดงูาน 

กรณศีึกษา และฝึกงานจรงิ  

แผนการศึกษา: 

ควรดูความเชื่อมโยงการจัดส ารับรายวิชา 

เช่น เมื่อเรียนวิชาวิธวีจิัยแล้ว ให้เรียนวชิา

ฝึกวิจัยต่อเนื่องทนัท ี
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ประเด็นหลกั ประเด็นรอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะ 

ลักษณะของปริญญา

นิพนธท์ี่ควรจะเป็น 

 1. ควรออกแบบการวิจัยให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของสงัคมหรือผู้ใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

2. ควรมตีวักลางท าหน้าที่สรปุองคค์วามรู้

จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ใช้  

3. ควรมกีารน าแนวคดิเชงิทฤษฎใีหม่ๆ 

เป็นฐานในการสร้างงานวิจัย  

4. ควรใช้รปูแบบการวิจัยใหม่ๆ 

5. ปริญญานิพนธค์วรได้รับทุนสนับสนุน

จากแหล่งทุนภายในและภายนอก หรือ

สามารถส่งเข้าประกวดรับรางวัลระดบัชาต ิ

 

 

ประเด็นที ่1 ปรชัญา พนัธกิจ เป้าหมายของหลกัสูตร 

1.1 การตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและนโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบนั 

 การตอบสนองความต้องการในด้านพันธกิจและเป้าหมายของหลักสูตรน้ันมีความชัดเจนที่แสดง

ถึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสถาบันฯ คือ เน้นการท าวิจัยและการผลิตบัณฑิตและที่ผ่านมา สถาบันฯ ก็

สามารถผลิตนักวิจัยและนักวิชาการได้ตามความต้องการของสังคม เมื่อสถาบันฯ มีความแข็งแกร่ง

ทางด้านการวิจัยแล้วกจ็ะสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามที่ตลาดต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องเน้นการผลิต

บัณฑิตเป็นจ านวนมากเพ่ือความอยู่รอดตามกระแส แต่ทว่านอกจากการผลิตบัณฑิตเพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาด

สังคมแล้ว ในขณะเดียวกัน สถาบันฯ ควรมีการให้บริการด้านวิชาการให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่

หลักสูตรและองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสติของสถาบันฯอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาทุนมนุษย์และสงัคมไปพร้อมๆ กนั  

1.2 ปรชัญา พนัธกิจ และเป้าหมายของหลกัสูตรทีค่วรปรบัปรุง 

 ในภาพรวมปรัชญา พันธกิจ และเป้าหมายของหลักสูตรมีความชัดเจนที่เน้นในด้านการผลิต

บัณฑิตและการท าวิจัย ซ่ึงทั้งหลักสตูรในระดับมหาบัณฑติและดุษฎีบัณฑติกค็วรจะมีเป้าหมายที่เหมือนกัน 

แต่ควรจะแตกต่างกันที่ความเข้มข้นในการท าวิจัยและการน าเสนองานวิจัย เช่น สถาบันฯ ควรต้ังเป้าหมาย

และหาวิธีการที่กระตุ้นให้นิสิตปริญญาเอกมีบทความตีพิมพ์มากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นต้น 

นอกจากน้ี สิ่งที่ควรจัดให้มีเพ่ิมเติมในหลักสูตรคือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเพ่ิมความ

แขง็แกร่งด้านการท าวิจัย สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ในปรัชญาของหลักสูตร อาจมีบางค าที่ควรปรับให้ตรงกับ

ความเป็นจริงหรือท าให้มองเหน็เป็นรูปธรรมมากขึ้ น เพ่ือให้สามารถสอดประสานกับพันธกิจ เป้าหมาย 

และความต้องการของตลาด รวมทั้งการประกอบอาชีพของบัณฑติได้ โดยมีค าที่ควรพิจารณาปรับปรุงดังน้ี  

  1) “นักพัฒนา” หมายถึงอะไร มีขอบเขตกว้างเพียงใด บัณฑิตจะเป็นนักพัฒนาได้

อย่างไร 

2) “ระดับผู้น า” การไปถึงระดับน้ันต้องใช้เวลายาวนานเพียงใด ต้องแสดงศักยภาพและ

ความสามารถอะไรที่จะเป็นที่ยอมรับในสงัคม 



107 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

3) “คุณธรรมและจริยธรรม” ต้องสร้างอย่างไรและใช้เวลายาวนานเพียงใดจึงจะเกิดการ

ยอมรับขึ้นในตัวบัณฑติและสถาบันฯ 

4) “อย่างย่ังยืน” มีอะไรที่พิสจูน์ได้ว่าวิธีการที่สถาบันฯ ใช้ผลิตบัณฑิตน้ันสามารถน าไปสู่

การสร้างความย่ังยืนให้ปรากฏได้จริง      

1.3 อาชีพทีร่ะบุไวห้ลงัส าเร็จการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

 อาชีพที่ระบุไว้หลังส าเรจ็การศึกษามีความสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมแล้ว เช่น การเป็น

อาจารย์ เป็นนักวิชาการ นักพัฒนา เป็นต้น แต่ทั้งน้ีอาจพิจารณาเพ่ิมอาชีพอื่นๆที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ให้แก่นิสิตที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรทั้งกลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่อาจต้องการเปล่ียนอาชีหรือ

ส าหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิจัย หรือที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม

ในองค์กร/สังคม/ชุมชน โดยในหลักสูตรฯ อาจมีการเขียนระบุไว้เพ่ิมเติมในเล่มหลักสูตรได้ว่าเมื่อเข้ามา

ศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยในฐานะผู้ช่วยวิจัยหรือได้รับโอกาสในการฝึกประสบการณ์ด้านการ

ท าวิจัยหรือด้านการพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์การ เป็นต้น  

 

ประเด็นที ่2 ลกัษณะของหลกัสูตร 

2.1 ลกัษณะความเป็นสหวิทยาการของหลกัสูตร 

 ความเป็นสหวิทยาการ หมายถึง การบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้ามาผสมผสานในการท าบางสิ่ง

บางอย่างให้เกดิประโยชน์มากที่สดุ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งธรรมชาติและมนุษย์มีความเช่ือมโยงกัน ไม่ได้

แยกส่วนออกจากกัน ดังน้ัน แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องจัดให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการภายใต้การแสวงหาความรู้ด้วยวิธกีารวิจัยที่น่าเช่ือถือ  

ผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองเกี่ยวกบัความเป็นสหวิทยาการของหลักสตูรว่า เป็นหลักสูตรที่มีการน าศาสตร์

หลาย ๆ ด้านเข้ามาใช้เพ่ืออธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้าน ตลอดจนการน าไปสู่การควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานได้ 

อันน ามาซ่ึงการตอบโจทย์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและรอบด้าน โดยหลักสูตรควรมีความเป็นสหวิทยาการในแง่

ต่าง ๆ ดังน้ี 

  1) มีรายวิชาที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ทั้งเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

หรือวิชาเชิงประยุกต์ โดยจะต้องมีการน าองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆมาใช้ในการอธิบายหรือท าความ

เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มหรือองค์การได้อย่างสมเหตุสมผล 

2) มีการบูรณาการได้สองรูปแบบคือ แบบที่หน่ึง การบูรณาการแบบมีตัวแกนภายใต้

พฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงควรจะมีจิตวิทยาเป็นตัวแกนคือให้ความส าคัญกับจิตวิทยาเป็นส าคัญภายใต้บริบท

ทางสังคม โดยในหลักสูตรอาจจัดรายวิชาด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ส าคัญรองลงมา 

เช่น สงัคมศาสตร์ แล้วจึงจัดรายวิชาเชิงบูรณาการ เช่น การวิจัยทางสงัคมหรือจิตวิทยา และการสมัมนาเชิง

บูรณาการ เป็นล าดับๆ รองลงมา และแบบที่สอง การบูรณาการแบบไม่มีตัวแกน คือจะต้องเน้นความเท่า

เทยีมกนัทั้งด้านเน้ือหาสาระและด้านวิธกีารจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดรายวิชาที่บูรณา

การศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม เช่น รายวิชาที่หน่ึง อาจจัดเป็นการบูรณาการเชิงเน้ือหา รายวิชาที่สอง 
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อาจจัดเป็นการบูรณาการทั้งด้านเน้ือหาและการวิจัย รายวิชาที่สาม อาจจัดเป็นการสัมมนาทางพฤติกรรม

ศาสตร์ เป็นต้น    

2.2 ความเหมาะสมของหลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ  

2.2.1 ระบบการจัดการศึกษาของหลักสตูรที่เป็นแบบทวิภาค  

    หลักสูตรแบบทวิภาคมีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่อย่างไรกต็าม การจัดการศึกษาควรมีความ

ยืดหยุ่นได้ ไม่จ าเป็นต้องจ ากดัเฉพาะแบบทวิภาค สถาบันฯ อาจเปิดภาคฤดูร้อนกไ็ด้ขึ้นอยู่กับภารกจิของ

อาจารย์ หรือความสะดวกของทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซ่ึงหากจะเปิดภาคฤดูร้อน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

   1) เปิดสอนเฉพาะวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาที่มีปัญหาซ่ึงไม่สามารถลงทะเบียนลงทะเบียนได้

ในภาคปกติ 

   2) เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรที่มีหน่วยกิตมาก เช่น หลักสูตรโทควบเอก เพ่ือลดความ

หนักทั้งการเรียนและการสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ควรมีการกระจายค่าตอบแทนผู้สอนและค่าเทอม

อย่างเหมาะสม 

2.2.2 วันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ส าหรับวันและเวลาในการด าการเรียนการสอนในทุกหลักสตูรทั้งในเวลาราชการในระดับ

ปริญญาเอกที่มีการเรียนการสอนในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการน้ันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว

และส าหรับปริญญาโทนอกเวลาราชการที่มีการจัดเฉพาะเสาร์-อาทติย์น้ันกเ็หมาะสมเช่นกัน ทั้งน้ีไม่ควร

จัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นถึงค ่าของวันธรรมดาเน่ืองจากนิสิตบางท่านอาจต้องเดินทางมาจาก

ต่างจังหวัดอาจเกิดความเหน่ือยล้าเม่ือต้องมาเรียนต่อในช่วงเยน็ประกอบกับที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่มี

การจราจรแออดั อาจส่งผลให้ผู้เรียนเข้าเรียนไม่ทนัหากไม่ได้ท างานอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย อย่างไรกต็าม 

หากมีความต้องการจัดการเรียนการสอนในช่วงค ่าของวันธรรมดากต้็องพิจารณาตามความเหมาะสมของ

การจัดสรรอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ และในการรับสมัครทางหลักสูตรฯ

จะต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับวันและเวลาที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนได้รับทราบ

ข้อตกลงก่อนตัดสินใจ และเมื่อผู้เรียนผ่านการสอบข้อเขียนแล้วกค็วรจะตรวจสอบอีกคร้ังในขั้นตอนการ

สอบสัมภาษณ์ แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกผู้เรียนว่าจะมีความเป็นไปได้ในการเรียนช่วงค ่าของวันธรรมดา

หรือไม่ 

2.2.3 แผนการรับนิสติของแต่ละหลักสตูร  

ส าหรับจ านวนนิสิตที่เปิดรับในแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้วไม่มากหรือน้อย

จนเกินไปแต่ทั้งน้ีอาจต้องพิจารณาว่า ณ ปัจจุบันทางหลักสูตรฯมีจ านวนนิสิตที่ ยังคงค้างอยู่มากน้อย

เพียงใด เช่น ในหลักสูตรปริญญาเอกการรับให้น้อยลงน่าจะเหมาะสมมากกว่า โดยเฉพาะหลักสูตร

ปริญญาเอกแบบ 2.1 (มีวิชาเรียน) สถาบันฯ อาจจะรับปีละ 15 คน เพราะการมีนิสิตน้อยลง ท าให้

สามารถดูแลได้ทั่วถึง แต่ต้องอยู่บนเง่ือนไขของการไม่ขาดทุน อย่างไรกต็าม จ านวนนิสิตที่เหมาะสมน้ัน

ข้ึนอยู่กบัจ านวนอาจารย์ที่สามารถควบคุมนิสติได้ในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงสถาบันฯ ควรระบุจ านวนนิสติขั้น

ต ่าที่จะเปิดรับด้วย ส่วนในหลักสตูรระดับปริญญาโท สามารถเปิดรับทุกปีการศึกษาแต่ต้องพิจารณาความ

คุ้มทุนด้วย  
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ส่วนจ านวนปีที่เปิดรับ ความเหมาะสมข้ึนอยู่กับความสามารถของสถาบันฯ ในการระบาย

นิสิตในแต่ละปี ถ้าไม่สามารถระบายนิสิตได้ตามระยะเวลาที่ก  าหนด สถาบันฯ กค็วรเปิดรับนิสิตในแต่ละ

หลักสูตรแบบปีเว้นปี เช่น หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 (เน้นวิจัย) หลักสูตรหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 

2.2 (โทควบเอก) สถาบันควรคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้ังแต่ต้น จึงจะสามารถได้คนที่จบ

ได้ตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่าในแต่ละปีที่เปิดรับมีผู้มาสมัครให้ทางหลักสูตรฯคัดเลือกมาก

น้อยเพียงใด ซ่ึงถ้ามีคนมาสมัครมากกส็ามารถคัดกรองได้มากย่ิงขึ้ นดังน้ันจึงควรมีการประชาสัมพันธ์

หลักสตูรที่กว้างขวางย่ิงข้ึน เช่น ท าจดหมายเชิญมาเรียน การจัดสมัมนา open house เป็นต้น  

2.2.4 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูรของแต่ละหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมทั้งแบบเหมาจ่ายและจ านวนตัวเลขที่จะต้องจ่ายซ่ึงไม่แพง

จนเกินไป ในขณะที่ผู้เรียนกส็ามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง อย่างไรก ็อาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ 

ให้กับผู้เรียนในการจ่ายค่าธรรมเนียม เพ่ือให้โอกาสคนหลาย ๆ กลุ่มเข้ามาเรียน ถ้าหากเกบ็แบบเหมา

จ่ายอย่างเดียวซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง กอ็าจท าให้ไม่มีคนมาเรียน นอกจากน้ี สถาบันฯ ควรมีการพิจารณา

ส าหรับการเกบ็ค่าเล่าเรียนในแต่ละปี ให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิ ซ่ึงจ าเป็นต้อง

อาศัยนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และเป็นที่ยอมรับได้ของผู้เรียน 

 

ประเด็นที ่3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

3.1 ความสอดคลอ้งระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายของ

หลกัสูตร และความตอ้งการของสงัคม 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของหลักสตูรนั้นมีความสอดคล้องกบัปรัชญาของหลักสตูร 

3.2 วตัถุประสงคม์ีความชดัเจนต่อการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลกัสูตร 

 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนต่อการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลักสตูร 

 

ประเด็นที ่4 โครงสรา้งหลกัสูตร  

4.1 ความเหมาะสมของโครงสรา้งหลักสูตรต่อการตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรใน

ดา้นต่างๆ 

4.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  

จ านวนหน่วยกติโดยรวมมีความเหมาะสมดีแล้วในแต่ละหลักสตูร 

4.1.2 หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวดปริญญานิพนธ ์ 

เน่ืองจากพันธกิจของหลักสูตรคือเน้นการท าวิจัย ในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก 

ควรมีการสนับสนุนให้เรียนการวิจัย 2 วิชา สถิติ 2 วิชา และการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 1 วิชา อย่างลึกซ้ึง 

โดยเฉพาะวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพควรบรรจุเป็นวิชาบังคับอย่างย่ิง เพราะเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย 

รวมถึงการฝึกหรือสัมมนาทางด้านการวิจัยอีก 1 วิชา จึงจะมีความเข้มข้นทั้งเน้ือหา การวิจัยสถิติ และ

สามารถน าไปสู่การปฏบัิติได้จริง  
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4.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา  

ในหมวดวิชาเลือกมีบัญชีรายวิชาให้เลือกเยอะเกินไป ซ่ึงถ้าไม่มีผู้เลือกรายวิชาน้ัน 2 ปี 

ติดต่อกัน อาจจะมีผลต่อการดึงรายวิชาน้ันออก ดังน้ัน สถาบันฯ ควรพิจารณาคัดเลือกในแต่ละรายวิชา

โดยให้เน้ือหาของงานที่ได้มอบหมายสามารถเช่ือมโยงกับปริญญานิพนธ์ของนิสิต เพ่ือเป็นการช่วยการ

พัฒนาเค้าโครงการวิจัย และท าปริญญานิพนธไ์ด้เรว็ขึ้น  

นอกจากน้ี ในโครงสร้างหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เน้นการสอนภาคปฏิบัติให้นิสิตได้

เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) มากกว่าการสอนภาคทฤษฎีหรือการเรียนรู้เชิงทฤษฎี 

(Theoretical Learning) โดยเน้นการศึกษาดูงาน การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาในชีวิตจริง และการฝึกงาน

ในกิจการต่างๆ จึงจะมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับเป้าหมายของหลักสตูรที่ต้องการสร้างความโดดเด่น

ในการพัฒนาบุคคลและสงัคมอย่างย่ังยืนได้ 

4.1.4 แผนการศึกษาของหลักสตูร  

 ส าหรับแผนการศึกษาของหลักสูตรที่มีวิชาเรียนน้ันควรพิจารณาถึงความเช่ือมโยงในเชิง

เน้ือหาและการต่อยอดความรู้ เช่น เมื่อเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแล้ว ควรเรียนวิชาปฏบัิติการวิจัยต่อเน่ือง

ไปเลย เพ่ือเร่งให้นิสติพัฒนาเค้าโครงฯ ได้เรว็ย่ิงขึ้น  

4.2 ลกัษณะของปริญญานพินธที์ค่วรจะเป็น (ความเป็นนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่) 

  1. ควรออกแบบการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้ประโยชน์จาก

การวิจัยและมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้าง

มากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีหน่วยกลางท าหน้าที่สรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้

อย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงของสถาบันฯที่ท  าหน้าที่สังเคราะห์ความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่ม

ผู้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 

3. ควรมีการน าแนวคิดเชิงทฤษฎีใหม่ๆ เป็นฐานในการสร้างสรรค์งานวิจัย  

4. ควรใช้รูปแบบการวิจัยที่หลากหลายหรือเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีความใหม่มากย่ิงข้ึน 

5. สนับสนุนให้ปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก หรือสามารถส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติ 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัองคป์ระกอบที่ 7 ความตอ้งการและทิศทางการพฒันาหลกัสูตรตาม

การเปลีย่นแปลงของสงัคม 

 ในส่วนน้ีเป็นมุมมองเกี่ยวกบัองค์ประกอบที่ 7 ความต้องการและทศิทางการพัฒนาหลักสูตรตาม

การเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงมีค าถาม 3 ประเดน็ ได้แก่ ประเภทของบริการที่เคยได้รับจากสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของหน่วยงานของผู้ใช้บริการ และความต้องการใช้บริการจาก

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในอนาคต สาระส าคัญของแต่ละประเด็นสรุปได้ดังตาราง 3 และมี

รายละเอยีดดังน้ี 
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ตาราง 3 สรุปสาระส าคัญขององค์ประกอบ 7 ความต้องการและทศิทางการพัฒนาหลักสตูร 

ประเด็น ความตอ้งการ 

ประเภทของบริการที่ได้รับจากสถาบัน 1. ด้านการเป็นทปีรึกษาการวิจัย 

2. ด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

3. ด้านการให้บริการในฐานะผู้เช่ียวชาญ เช่น ตรวจ

เคร่ืองมือ ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร  

การเปล่ียนแปลงของหน่วยงานที่ใช้บริการ เปล่ียนบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ความต้องการใช้บริการจากสถาบันใน

อนาคต 

1. ด้านคลังข้อมูลการวิจัย 

2. ด้านความรู้จากประเดน็ปัญหาการวิจัยที่ควรศึกษา 

 

ประเด็นที ่1 ประเภทของบริการทีเ่คยไดร้บัจากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์

ด้วยพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ และสากล มานานกว่า 60 ปี ช่ือเสียง

ของสถาบันฯ ท าให้เป็นที่รู้จักของแวดวงนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นสถาบันวิชาการที่เข้มแข็งและเข้มข้นด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ดังน้ัน จึงมีหน่วยงาน

ภายนอกมาใช้บริการทางวิชาการจากสถาบันฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการเป็นทีป่รึกษาการวิจยั ดา้นการ

เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่บุคลากรของหน่วยงาน และดา้นการใหบ้ริการในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ  

 

ประเด็นที ่2 การเปลีย่นแปลงของหน่วยงานผูใ้ชบ้ริการ 

หน่วยงานที่ ใช้บริการวิชาการจากสถาบันฯ มีทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และการประปานครหลวง เป็นต้น 

และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ กสทช. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และบริษัทเมคโนเลีย เป็นต้น ซ่ึง

ประเดน็ปัญหาการศึกษาที่มาจากหน่วยงานดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีโจทย์การ

วิจัยเพ่ือค้นหาสาเหตุ ท าความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมของมนุษย์  

ส าหรับประเด็นน้ีมาจากข้อค้นพบของ 1 หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ให้

ข้อมูลของศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. ที่ท  าหน้าที่บริหารจัดการคนเก่งในระบบราชการ ให้

ภาพการเปล่ียนแปลงของหน่วยงานว่า ตอ้งการเปลีย่นบทบาทองค์กรจากเดิมทีท่ าหนา้ที่สั่งการเป็นที่

ปรึกษา เน่ืองจากมองว่าที่ผ่านมา ส านัก กรม กอง ที่อยู่ในระบบราชการต้องรอค าสั่งการปฏิบัติจาก

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลาง จึงไม่ได้มีโอกาสขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการท างานอย่างเป็น

อสิระ  
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ประเด็นที ่3 ความตอ้งการใชบ้ริการจากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตรใ์นอนาคต 

 จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นการสนับสนุนของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่

หน่วยงานภายนอกต้องการใช้บริการ พบความต้องการใน 2 ประเดน็ คือ การใช้บริการคลังข้อมูลการวิจัย 

และด้านความรู้จากประเดน็ปัญหาการวิจัยที่ควรศึกษา มีสาระส าคัญในแต่ละประเดน็ดังน้ี 

1. การใชบ้ริการคลงัขอ้มูลการวิจยั  

หน่วยงานภาครัฐต้องการให้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นคลังข้อมูลการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยอาจจัดผลิตและเผยแพร่ในรูปรายงานผลการวิจัยประจ าปี ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้วางแผนนโยบายขององค์กรต่อไป  

2. ดา้นความรูจ้ากประเด็นปัญหาการวิจยัทีค่วรศึกษา 

ควรเป็นโจทย์วิจัยที่ มี ลักษณะดังน้ี ขยายผลจากข้อค้นพบในระดับมหภาค สร้าง

ผลกระทบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ีมีตัวอย่างหัวข้อการ

วิจัยที่น่าสนใจ เช่น 

2.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี  

2.2 การวิจัยเร่ืองการรู้ภาษาของเดก็ไทย  

2.3 การศึกษาการใช้เวลาของคนที่อาจใช้เวลาร้อยละ 80 ท าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และอีกร้อย

ละ 20 ท าในสิ่งที่เกดิประโยชน์แก่ตนเองและงาน 

2.4 การศึกษาเปรียบเทยีบด้านศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน  

2.5 ความเข้าใจและลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตร่วมกันทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และวัฒนธรรมการศึกษาพฤติกรรมสขุภาพของกลุ่มผู้สงูอายุ 

2.6 การศึกษาพฤติกรรมการเก่งภาษา 

2.7 การศึกษาพฤติกรรมนักวิจัยมืออาชีพ 

2.8 การศึกษาพฤติกรรมการลด การสญูเสยีในกระบวนการท างานของฝ่ายสนับสนุน 

2.9 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนและการสอน “ความเป็นมนุษย์ (liberal arts) ใน

มหาวิทยาลัยไทย และประสบการณ์การบอกเล่าของนิสติ มศว ที่ไปเรียนจาก Juniata College USA  

2.10 การศึกษาการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ส าหรับเดก็ชายขอบที่พ่อแม่ไม่มีเวลา หาเช้ากิน

ค ่า  

2.11 การศึกษาการติดตามมาตรฐานการด ารงชีพของเดก็ที่จบปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ 

หลังจากจบแล้ว 5 ปี  

2.12 การศึกษาความม่ันใจ การคิด และพฤติกรรมของนักศึกษาที่เป็นคนแรกของ

ครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพ่ือการส่งเสริมและให้การช่วยเหลือ 

2.13 การศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเน่ืองแก่นิสติ มศว และที่อื่นๆ 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.องัศินนัท ์อินทรก าแหง 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางองัศินันท ์อนิทรก าแหง  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Ungsinun Intarakamhang  

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 17624 โทรสาร 02-262-0809  

E-mail     ungsinun@swu.ac.th, ungsinun@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พย.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2531 

วท.ม. สขุศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 

ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 สาขาพฤติกรรมศาสตร์ สาขาการศึกษา สาขาจิตวิทยาสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ปรียานุช วิริยราชวัลลภ และองัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2559). สถานการณ์ทางจิตสังคมที่มีผลต่อการสอน

งานตามหลักการจัดการของหัวหน้างานและพฤติกรรมการปฏบัิติงานอย่างมีผลสมัฤทธิ์สูงของ

ข้าราชการในสงักดักระทรวงยุติธรรม: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์เส้นทาง

อทิธพิล. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 22(1),67-86.  

ขจรศักด์ิ เขียวน้อย, อังศินันท ์อนิทรก าแหง และวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล. (2559). กระบวนการขับเคล่ือน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1), 

210-231. 

พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (อชิโต)และอังศินันท ์อนิทรก าแหง. (2559). การศึกษาแบบจ าลองเชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสงักัดส านักงาน

เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1), 233- 244. 



115 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

องัศินันท ์ อนิทรก าแหง. (2559). การเตรียมพร้อมสู่การท างานอาสาและการพัฒนารูปแบบ

ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของการจัดการสขุภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกบัการท างานอาสาของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 22(2), 103-119. 

ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสทิธิ์, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และองัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2558). กระบวนการ

ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ: กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมมืออาชีพเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1), 75-95. 
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36 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 900.  

ทพินพพร เกื้อเกต และองัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2558). ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม

การทางานตามหลักธรรมา ภิบาลด้านความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุสงักดัองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในเขตภาคกลาง. Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา

แห่งชาติ คร้ังที่ 36 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 871. 

วันทนา วัฒนธรรม และองัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2557). ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ในทมีที่

เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม การท างานเป็นทมีที่มีประสิทธภิาพของพนักงานในเครือเดอะมอลล์

กรุ๊ป. เอกสารหลังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 32 วันที่ 3-4 

พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 

กรุงเทพฯ. 

Naphat Srileark, Ungsinan Intarakamhang, Ujsara Prasertsin & Kanjana Trakoonvorakun. (2016). 

The Effect of Corporate Value and Big Five Personality on Happiness at Work of Thai 

Airway Co., Ltd (Thai Catering Department) Employees: The Mediating Role of 

Intrinsic Communication. Full Paper Proceeding BESSH-2016, Vol. 144- Issue. 6, 

p.1-8.  The Authors. Published by Academic I. Open access article under the CC BY-

http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550011.pdf
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Tanapat Janpipatpong & Ungsinun Intarakamhang. (2016). Personal and Social Environmental 

Factors Related to Intellectual Facebook Consumption Behavior of Undergraduate 

Students in Bangkok Metropolis.  Full Paper Proceeding BESSH-2016, Vol.148- Issue. 

3, p.35-40. BESSH-201 International Conference on “Business Economic, Social 

Science & Humanities” (BESSH-2016), Osaka, Japan. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

อังศินันท์ อินทรก าแหง. (มกราคม, 2559). คู่มือการเสริมสรา้งและประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน และกลุ่มวัยท างาน.  ผลิตโดย กองสุขศึกษา 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 71 หน้า.  

องัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2557). คู่มือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพส าหรบัเด็กและเยาวชนไทยที่มี

ภาวะน ้ าหนกัเกิน (Health Literacy Scale for Thai Childhood Overweight) จ านวน 67 หน้า 

องัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2557). คู่มือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพเพือ่ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั

อันควร ส าหรับสตรีไทยวัย รุ่น อายุ  15-21 ปี  (Health Literacy Scale for Unwanted 

Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents) จ านวน 71 หน้า 

องัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2556). แนวทางการปรบัพฤติกรรมสุขภาพดว้ยตนเองเพือ่ป้องกนัโรคอว้น 

อว้นลงพุง ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง (ส าหรับประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพประชาชนของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ช่วงปี พ.ศ.2552-2555) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. จ านวน 20 หน้า . 

องัศินันท ์อินทรก าแหง. (2556). คู่มือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปใน

การปฏิบติัตนตามหลกั 3 อ.2ส. (ABCDE-Health Literacy Scale of Thai Adults) ผลิตโดย 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 68 หน้า 

องัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2554). “บทที่ 12 การให้ค าปรึกษา สร้างแรงจูงใจ แรงผลักดันเพ่ือปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการป้องกนัและรักษาอ้วนและ อ้วนลงพุง”. อว้นและอว้นลงพุง. วรรณี นิชิยานันท ์

บรรณาธกิาร. บริษัท สขุุมวิทมีเดีย มาร์เกต็ติ้ ง จ ากดั.และสสส. หน้า 151-187. 

อังศินันท์ อินทรก าแหง.(2552). การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดว้ยหลัก PROMISE 

Model. กรุงเทพฯ: บริษัท สขุขุมวิทการพิมพ์. จ านวน 193 หน้า 

อังศินันท์ อินทรก าแหง. (2552). แนวทางการเผชิญและการป้องกนั ภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทย

สมรสวยักลางคน (ขอ้คน้พบจากการวิจยั). สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. จ านวน 19 หน้า 

องัศินันท ์อนิทรก าแหง.(2551). เอกสารค าสอน วป 591 การคิดถูกวิธี. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จ านวน 416 หน้า 
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4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

อทิธพิลของจิตวิทยาเชิงบวก และ

บรรทดัฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่

มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสขุ

ภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความ

รอบรู้ด้านสขุภาพของครอบครัวใน

ชุมชนกึ่งเมือง : การวิจัยผสานวิธ ี  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เพ่ือคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย

โดยการขับเคล่ือนด้วยเครือข่ายการ

วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัย

แห่งชาติ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

(Health Literacy-HL) และ

พฤติกรรมสขุภาพ (Health 

Behavior-HB) ตามหลัก 3 อ. 2

ส. ของกลุ่มท างานอายุ 15 – 59 

ปี และตามหลักสขุบัญญัติแห่งชาติ

ของกลุ่มวัยเรียน อายุ 7 – 14 ปี  

กระทรวงสาธารณสขุ 2559 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 722 ผู้น า สมาชิกและการพัฒนาองค์การ สอนระดับปริญญาโทและเอก 

วป 591 การคิดถูกวิธ ีระดับปริญญาโทและเอก 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ ระดับปริญญาโท  

วป 791 การบริหารจัดการโครงการ ระดับปริญญาเอกและโท 

วป 884 สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม ระดับปริญญาเอก  

วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กบัคุณภาพชีวิตและการท างาน ระดับปริญญาเอก 

วป 803 ปฏบัิติการวิจัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน ระดับปริญญาเอก 

จป 632   จิตวิทยาสขุภาพในการปฏบัิติงาน ระดับปริญญาโท 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการจัดท าคู่มือการรักษาวินัย

ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงาน ก.พ. 2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน

ความรอบรู้ด้านสขุภาพและ

พฤติกรรมสขุภาพตามหลัก 3 อ. 2 

ส ของกลุ่มวัยท างานอายุ 15- 59 

ปี ส าหรับหมู่บ้านจัดการสขุภาพ 

และประเมินความรอบรู้ด้าน

สขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพตาม

สขุบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนใน

สถานศึกษาอายุ 7-14 ปี 

กระทรวงสาธารณสขุ 2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร 

ผลงานและสมรรถนะ: การศึกษา

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารผลการ

ปฏบัิติงานให้เหมาะสมกับบริบท

ของราช การพลเรือนสามัญของ

ไทย 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการประเมินผลกระบวนการ

ทดลองปฏบัิติหน้าที่ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการ

เรียนรู้ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการ

ปฏบัิติงานของข้าราชการส านักงาน 

ป.ป.ส. 

ส านักงาน ป.ป.ส. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพ

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู

และพัฒนาเคร่ืองมือการติดตาม

และประเมินผลการใช้ประโยชน์

กลุ่มก าลังคนคุณภาพในระบบ

ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

การเตรียมพร้อมสู่การท างานอาสา

และการพัฒนารูปแบบ

สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

2557 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกบั

การท างานอาสา 

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร

ความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนส าหรับ

บุคลากรภาครัฐในส่วนภมูิภาค 

ส านักงาน ก.พ. 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการการสงัเคราะห์และสร้าง

เคร่ืองมือวัดความรอบรู้ด้าน

สขุภาพส าหรับเดก็และเยาวชนที่มี

ภาวะน า้หนักเกนิ (อ้วน) และ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการเกบ็รวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรม

สขุภาพตามสขุบัญญัติ 

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการเกบ็รวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผลความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ(ความฉลาดทางสขุภาพ) 

ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 

ทั่วประเทศ  

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

รวบรวมและประมวลผลงานวิจัย

และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

การสงัเคราะห์และสร้างเคร่ืองมือ

วัดความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

(ความฉลาดทางสขุภาพ)ส าหรับ

การปรับ เปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. 

2 ส. 

กระทรวงสาธารณสขุ 2556 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

และสงัคม ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย

การวิเคราะห์อภิมานและการ

วิเคราะห์เน้ือหา 

การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุ

ระดับด้านจิตสงัคมและพฤติกรรม

ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มี

ผลต่อความส าเรจ็ ในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม

โรคอ้วน   

สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธ ิภาพ

การบริหารก าลังคนคุณภาพเพ่ือ

ความต่อเน่ืองในการบริหาร

ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 2556 หัวหน้าโครงการ 

ผลของโปรแกรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสขุภาพที่เน้น

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสติ

ที่มีภาวะอ้วน 

สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การบริหารจัดการและประเมิน

โครงการเพ่ือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตา

บอลิกของหน่วยงานใน

กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานหลักประกนั

สขุภาพแห่งชาติ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. คานู ปรียา โมฮาน 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นางคานู ปรียา โมฮาน 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Kanu Priya Mohan 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     080-607-0336 

E-mail      kanum@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

B.A Psychology Honours Government College for Girls, 

Chandigarh, India. 

2532 

M.B.A. Business Administration  Punjab University, Chandigarh, India. 2534 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Mohan, K. P. (2015). Behavioral Science Perspectives on the Significance of Coaching and 

Mentoring in the Educational Reform Process. 60th Anniversary of the Behavioral Science 

Research Institute. Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University: 

Bangkok (Thailand). 

Yoelao, D., Mohan, K. P. & Abd Hamid, H. S. (2014). A Review of Patient safety in Thailand 

and Malaysia. International Journal of Behavioral Science, 9(2), 53-70. Behavioral 

Science Research Institute, Srinakharinwirot University: Bangkok (Thailand). 

Mohan, K. P. (2012). Psychology in Thailand:  An Etic perspective. Published in the Newsletter 

of Asian Association of Social Psychology, 10, July 2012, p.12. Available at 

http://www.victoria.ac.nz/cacr/aasp/documents/AASP-Newsletter-July-2012.pdf 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Mohan, K. P., Peungposop, N. & Junprasert, T. (2016). State of the Art Behavioral Science 

Research: A Review of the Publications in the International Journal of Behavioral Science. 
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International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18. Behavioral Science Research 

Institute, Srinakharinwirot University: Bangkok (Thailand). 

Mohan, K. P. (2016, September 23). Coaching the Teachers to Support the Thai Educational 

Reform Process- A Behavioral Science Research Investigation. Presented at the 13th 

International Postgraduate Research Colloquium (IPRC 2016), International Islamic 

University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.  

Mohan, K. P. (2016, September 2). The Growth and Impact of Behavioral Sciences in Thailand: 

A Case Study for Human Resources Development.  Presented at International Conference 

for Case Studies on Development Administration 2016 (NIDA-ICCS 2016), National 

Institute of Development Administration (NIDA), Serithai Road, Bangkok, Thailand 

Mohan, K. P. (2015, August 19-22). Psychological Resources, Coping, and Job Well-being of 

International School Teachers in Thailand: A Mixed Method Investigation. Presentation of 

paper in the 11th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology 2015, 

Philippines. 

Mohan, K. P. (2015, August 27). A look at the past, current, and future Integration of 

academic knowledge and research at the Behavioral Science Research Institute. Keynote 

address presented at the 12th International Postgraduate Research Colloquium (IPRC 

2015). Behavioural Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok, 

Thailand. 

Mohan, K. P. and Suppareakchaisakul, N. (2014). The Psychosocial Correlates of Quality of 

Work Life of the University Teachers in Thailand and Malaysia. International Journal of 

Behavioral Science, 9(2), 1-16. Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot 

University: Bangkok (Thailand). 

Mohan, K. P. (2015). Job satisfaction, Life Satisfaction and Quality of Work Life: An 

exploration of perceptions among the University Teaching Faculties of Thailand and 

Malaysia. Proceedings of the 10th Biennial Conference of Asian Association of Social 

Psychology 2013, Indonesia. 

Mohan, K. P. (2013, August 21-24). Job satisfaction, Life Satisfaction and Quality of Work 

Life: An exploration of perceptions among the University Teaching Faculties of Thailand 

and Malaysia. Presentation of paper in the 10th Biennial Conference of Asian Association 

of Social Psychology 2013, Indonesia. 

Yoelao, D. & Mohan, K. P. (2013, August 26-27). A Cross Cultural Comparison of the 

Psychosocial Correlates of Quality of Work Life of the University Teaching Faculty in 

Thailand and Malaysia. Paper presented at the 10th International Postgraduate Research 

Colloquium (IPRC 2013), “Psycho-Behavioral Science for Harmonizing Cultures of 
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ASEAN” at Behavioural Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok, 

Thailand. 

Mohan, K. P. (2012, October 4-5). An Etic Perspective about Development of Psychology in 

Thailand. Paper presented at the 9th International Postgraduate Research Colloquium at 

Department of Psychology, International Islamic University Malaysia, Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

Mohan, K. P. (2016). The Development of Behavioral Sciences, and its Research & 

Contributions: Glimpses from the BSRI, Thailand. In Thai book, พฤติกรรมศาสตร์: 

มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง [Behavioral science in different perspectives]. Bangkok 

(Thailand): Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University. 

Yoelao, D. & Mohan, K. P. (2015). Social Construction of Spirituality among Teachers and 

Healthcare Workers in Thailand. In Brij Mohan (Ed), Construction of Social Psychology, 

Advances in Psychology and Psychological Trends Series (pp. 80-90). Portugal: inScience 

Press. 

Mohan, K. P. & Peungposop, N. (2014). Building Resilience: A Behavioral Science Perspective 

for Effective Management during Global Disasters and Public Health Crises. In G.J. Kost  

& C.M. Curtis (Eds), Global Point-of-Care Strategies for Disasters, Complex 

Emergencies, and Public Health Crises: Enhancing Standards of Care at the Site of Need. 

AACC Press, Washington, DC. ISBN:9781594251733 

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 731 การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคล และกลุ่มเพ่ือประสิทธผิลของงาน 

วป 781  การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน 

วป 991 Advance Academic English Skills for Behavioral Science Research 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

Coaching and Mentoring for Educators: 

Investigating the Cognitive – Affective-

Behavioral Learning Outcome of Training 

ทุนสนับสนุนเงิน

รายได้สถาบนัวิจัย

พฤตกิรรมศาสตร์  

2558 หัวหน้าโครงการ 

Cross Cultural Research- Health and Safety 

culture in Hospital.  (With the Department of 

Psychology International Islamic University of 

Malaysia.)  

 2557 หัวหน้าโครงการ 

Cross Cultural Research –Developing an 

understanding about the quality of work life of 

university teacher : with universities in the South 

of Thailand – Prince of Songkla University 

(PSU), and Yala Rajabhat University. 

 2557 หัวหน้าโครงการ 

การสงัเคราะห์งานวิจัยในวารสาร International State 

of the Art Behavioral Science Research: A 

Review of the Publications in the International 

Journal of Behavioral Science 

เงนิสนับสนุนรายได้

มหาวิทยาลัย 

2557 ผู้ ร่วมโครงการ 

Behavioral Science Research: An Evaluation of 

the Historical roots, Evolution and Future 

Development in Thailand 

เงนิกองทุนสง่เสริม

และพัฒนาการวจิัย 

2557 หัวหน้าโครงการ 

 A Cross Cultural Research: Psychosocial 

correlates of Employee well-being and Quality of 

work life of the University teaching faculty.  

(With the Department of Psychology International 

Islamic University of Malaysia.) 

 2555 หัวหน้าโครงการ 
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3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นริสรา  พึง่โพธ์ิสภ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนริสรา  พ่ึงโพธิ์สภ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Narisara  Peungposop 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0-2649-5000 ต่อ 17624 

E-mail     nita_cu@yahoo.com, narisarap@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ร.บ. สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ศศ.ม. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

ศศ.ด. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  ประชากรกบัการพัฒนา การอบรมเล้ียงดู การสังเคราะห์งานวิจัย  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). ปัจจัยด้านจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพ 

         ชีวิต ของผู้สูงอายุ: การสงัเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน.  

    วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(1), 35-52. 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2556). สิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการพัฒนาเค้าโครงวิจัยส าหรับ 

         นักวิจัย พฤติกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 19(1), 1-22. 

Kanu Priya Mahoan, Narisara Peungposop and Thasuk Junprasert. (2016). State of the Art  

Behavioral Science Research: A Review of the Publications in the International Journal of 

Behavioral Science. International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18. 

Wichuda Ungsinun Intarakamhang and Narisara Peungposop. 2014. Effective Improvement of  

         Talent Management for Continuing of Managing Government.  

         Asian Social Science, 10(1), 124-137. 

Narisara Peungposop and Thasuk Junprasert. (2014). The Research Review on Type of Child  

         Rearing Practices and Childhood Obesity. International Journal of Behavioral  

         Science, 9(1), 59-72. 



129 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

Kijthorntham and Narisara Peungposop. (2012). The Evaluation of Basic Education Provision 

Policy for HIV/AIDS-Affected Children in Thailand. International Journal of Behavioral 

Science, 7(1), 73-82.     

           

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

Mohan, K. P. & Peungposop, N. (2014). Building Resilience: A Behavioral Science Perspective for  

Effective Management during Global Disasters and Public Health Crises.  

In G.J. Kost  & C.M. Curtis (Eds), Global Point-of-Care Strategies for Disasters, 

Complex Emergencies, and Public Health Crises: Enhancing Standards of Care at the Site 

of Need. AACC Press, Washington, DC. ISBN:9781594251733 

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยการ

ช้ีแนะและให้ค าปรึกษา 

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและ

สมรรถนะ: การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

ผลการปฏบัิติงานให้เหมาะสมกบับริบทของ

ราชการพลเรือนสามัญของไทย 

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักวิจัยและพัฒนา

ระบบงานบุคคล 

ส านักงาน ก.พ. 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนา

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักงานงาน ก.พ. 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลการใช้

ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคุณภาพในระบบ

ราชการศูนย์นักบริหารระดับสงู 

โครงการสงัเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรม

ศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

รายได้สถาบัน 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม

ความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ

ในส่วนภมูิภาค 

ทุนวิจัยงบประมาณศูนย์

นักบริหารระดับสงู 

ส านักงาน ก.พ. 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการบริหาร

ก าลังคนคุณภาพเพ่ือความต่อเน่ืองในการ

บริหารราชการ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักงาน ก.พ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจและวิจัยความตระหนักรู้ 

ในเร่ืองสิทธขิองผู้บริโภคในกจิการ

โทรคมนาคม 

ทุนวิจัยงบประมาณ 

กสทช. 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงาน

กองทุนคุ้มครองเดก็และค้นหาโครงการ

ต้นแบบ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการการประเมินผลจากการชม

ภาพยนตร์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจของนิสติ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ทุนวิจัยงบประมาณ

รายได้มหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 

2556 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการการสงัเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษา

ความสัมพันธร์ะหว่างลักษณะทางจิตและ

สงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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4. อาจารย ์ดร.น าชยั  ศุภฤกษช์ยัสกุล 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Numchai Supparerkchaisakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     -  

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     081-440-5059 

E-mail      numchai1@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

อ.บ. อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2535 

บธ.บ. 

ว.ม. 

บริหารธรุกจิ 

สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2542 

2544 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  สถิติ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

จุรีพร ภิบาลจันทร์, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และสุกจิ ชัยมุสกิ. (2559). ธรรมาธปิไตยของคณะท างานศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 

22(2) 85-102. 

ตวงทอง สงัข์แก้ว, ดุษฎี  โยเหลา และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). การศึกษาอทิธพิลปัจจัยเชิงสาเหตุ

ของความขัดแย้งระหว่างงานกบัครอบครัว ที่ส่งผลต่อความต้ังใจที่จะเปล่ียนงาน และคุณภาพชีวิต

ของพนักงานคุมประพฤติ. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1). 21-40. 

ปองสขุ ศรีชัย, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และรัตติกรณ์ จงวิศาล. (2559). การศึกษาการเปล่ียนแปลงของตัว

แปรในกระบวนการท ากจิกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1) 261-278. 

วิสทุธิ์ สนีวล และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). โครงสร้างความสัมพันธปั์จจัยเชิงสาเหตุของความเป็น

เจ้าของทางด้านจิตใจที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านประสทิธผิลขององค์การของพนักงานองค์การใน

อุตสาหกรรมการผลิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 22(2) 65-84.   
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สาลินี จงใจสรุธรรม, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และวินัย ด าสวุรรณ. (2559). กลวิธกีารก ากบัตนเองในการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนและกลวิธกีารก ากบัตนเองในการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ของ

ครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1) 241-260. 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, กฤตติพัฒน์ ช่ืนพิทยาวุฒิ และอังศินันท ์อนิทรก าแหง. (2558). อิทธพิลของ

ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุน

พลังใจทางบวกและการเติบโตทางสงัคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์21(2), 39-56. 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, สมหญิง ลมูลพักตร์ และบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2558). ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ

ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลผลการปฏบัิติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร ์21(2).  

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, สาลินี จงใจสรุธรรม และวินัย ด าสวุรรณ. (2558). กลวิธกีารก ากบัตนเองในการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา 7(1). 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ์, ยุทธนา ไชยจูกุล และ คานู ปรียา โมฮาน. (2558). ภาวะผู้น า

เชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรมศาสตร ์

21(1). 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยเชิง

ทดลอง. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 206-237.  

น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยเชิง

ทดลอง. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 206-237. 

กชนก  เครือตัน, จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ และน าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). การศึกษาความผูกพันต่อ

องค์การในฐานะตัวแปรค่ันกลางของความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัความต้ังใจคงอยู่ใน

องค์การของครูโรงเรียนเอกชน. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 5(1) 10 -18. 

กนัยารัตน์ กุยสวุรรณ, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, อังศินันท ์อนิทรก าแหง และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี. (2556). 

ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสมัพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ของทหารกองประจ าการ 

กองทพัเรือ: การศึกษาการเปล่ียนแปลงระหว่างช่วงเวลาการฝึกในศูนย์ฝึกทหารใหม่ และผลของ

โปรแกรมการลดความเสี่ยงจากโรคเอดส.์ วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 19(2) 35-38.   

ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา, องัศินันท ์อนิทรก าแหง และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). ปัจจัยเชิงเหตุ

ทางจิตสงัคมที่มีอิทธพิลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 19(2) 

1-16. 

วรสรณ์ เนตรทพิย์, อังศินันท ์อนิทรก าแหง และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). อทิธพิลของจิตลักษณะ 

และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทผู้น าทมีและพฤติกรรมการบริหาร

โครงการ ของประธานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 5(1) 199-213. 
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Numchai Suppareakchaisakul & Kanu Priya Mohan. (2014). Psychosocial Correlates of the Quality 

of Work Life among University Teachers in Thailand and Malaysia. International Journal of 

Behavioral Science 9(2) 1-16. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสัมพันธโ์ครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ

ระหว่างลักษณะทางจิตสงัคมของครู  

การปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงการอบรมเล้ียงดู 

ของผู้ปกครองที่มีต่อจิตพอเพียงและพฤติกรรม

รับผิดชอบ 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

ความสัมพันธโ์ครงสร้างเชิงพหุระดับระหว่าง

ลักษณะทางจิตสังคมของครู การปลูกฝังอบรม

นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

การอบรมเล้ียงดูของผู้ปกครองที่มีต่อจิต

พอเพียง และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I 

วป 711 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III 

วป 712 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 

วป 881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ของนักเรียนในโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษา

พอเพียง 
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5. อาจารย ์ดร.ฐาศุกร ์ จันประเสริฐ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวฐาศุกร์  จันประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Thasuk  Junprasert 

ต าแหน่งทางวิชาการ     -  

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     083-540-9799 

E-mail      thasukbsri@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนเมอืง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2558). การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจ าเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 21(1),1-22. 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐและณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสทิธิ์. (2558). การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : 

  กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในชีวิตการท างาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 

21(1), 193-205. 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). ปัจจัยด้านจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายุ: การสงัเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(1), 

35-52. 

ศิวพร ละม้ายนิล และฐาศุกร์ จันประเสริฐ .(2558).ประสบการณช์ีวติการเป็นอาสาสมคัรดวงตามืด: 

การศึกษาเชิงปรากฏการณว์ทิยา. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1),215-236. 

ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสทิธิ์ ,ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และองัศินันท ์อนิทรก าแหง .(2558).กระบวนการ

ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ: กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม มืออาชีพเพ่ือ

รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1),75-95. 
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Junprasert, T., et al.(2016). Depression and Anxiety in the Elderly: Formulation and Development 

of Preventive Model through Community Participation. International Journal of Behavioral 

Science, 11(2), 77-92. 

Mohan,P.,K., Peungposop ,N.,& Junprasert, T. (2016). State of the Art Behavioral Science 

Research: A Review of the Publications in the International Journal of Behavioral Science. 

International Journal of Behavioral Science, 11(1), 1-18. 

Peungposop ,N. and Junprasert, T. (2014).The Research Review on Type of Child Rearing 

Practices and Childhood Obesity. International Journal of Behavioral Science, 9(1), 59-

72. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2559). กระบวนการสบืสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม

เพ่ือ ความเข้มแขง็ของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก. เสนอในการประชุม

ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษาครั้งที ่4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวนัที ่

8-10 กุมภาพนัธ ์2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

Thasuk JunPrasert. (2016). The Role of Community Leaders and the process of Local Culture  

Conservation for Enhancing the Cultural Strength in Thai Phuan community: A Case Study  

in Thailand. Oral Presentation at 13th International Postgraduate Research Colloqium on 

23 – 24 September 2016, at International Islamic University Malaysia. 

Thasuk JunPrasert. (2013).The Study of Needed and Necessary Competencies of Government 

Administrators for Conflict Management. Poster Presentation at 13th International 

Symposium on the Contributions of Psychology to Peace on 9-15 June2013, at 

International Islamic University Malaysia.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 

วป 804 ปฏบัิติการวิจัย II 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

รูปแบบพฤติกรรม

ความชอบและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง

ของรุ่นอายุที่อยู่ร่วมกนั

ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

บริษัทแมกโนเลียควอลิตี้

ดีเวลอ็ปเม้นต์คอร์

ปอเรช่ัน จ ากดั 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการน าวิทยาการ

การบริหารความเสี่ยงใน

เชิงพฤติกรรมศาสตร์มา

ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

ในการปล่อยช่ัวคราว 

ส านักงานศาลยุติธรรม 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิจัยเอกสารเพ่ือการ

จัดการศึกษาทางเลือก

ในประเทศไทยเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

สภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

แนวทางการยกระดับ

คุณภาพการจัด

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัย

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาและสมรรถนะ

ในการประกอบอาชีพ 

สภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการการประเมินผล

การด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์กรมการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ. 

2555 – 2559 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

2559 หัวหน้าโครงการ 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ เชิงรุกและผลลัพธ์

ของผู้เรียน : กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 



138 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ครูที่เข้าร่วมโครงการ

ปฏรูิปการเรียนรู้สู่

ผู้เรียน ในโครงการ

ปฏรูิปการเรียนรู้สู่

ผู้เรียน 

โครงการรายงาน

สถานการณ์ความขัดแย้ง

ของสังคมไทยปี 2556– 

2557 

ส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างสมานฉันท์

แห่งชาติ กระทรวง

ยุติธรรม 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและ

กลไกของชุมชนเพ่ือการ

ดูแลและป้องกนัปัญหา

โรคซึมเศร้าและโรควิตก 

กงัวลในผู้สูงอายุ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

กระบวนการสบืสาน

วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ

พัฒนาเครือข่ายทาง

วัฒนธรรมเพ่ือความ

เข้มแขง็ 

ของชุมชน : กรณีศึกษา

ชุมชนไทยพวน จังหวัด

นครนายก 

สกอ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

บทบาทของผู้น าชุมชน

และกระบวนการในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็เชิง

วัฒนธรรมของชุมชน: 

กรณีศึกษาชุมชนไทย

พวน ต าบลเกาะหวาย 

จังหวัดนครนายก 

 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการส ารวจและวิจัย

ความตระหนักรู้ในสิทธิ

ของผู้บริโภคในกจิการ

โทรคมนาคม 

กสทช. 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาลักษณะ

และรูปแบบของความ

ขัดแย้งในครอบครัวและ

การเสริมสร้างความสขุ

ในชีวิต 

บริษัทแมกโนเลีย  

ควอลิตี้  ดีเวลอ็ปเม้นต์

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาและ

ประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุน

คุ้มครองเดก็และค้นหา

โครงการต้นแบบ  

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาสมรรถนะที่

ต้องการจ าเป็นด้านการ

จัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารในองค์กร

ภาครัฐ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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6. รองศาสตราจารย ์ดร.อรพนิทร ์ ชูชม 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)    นางสาวอรพินทร์  ชูชม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Miss Oraphin Choochom 

ต าแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน           สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 17631 

E-mail          oraphin@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2521 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 

Ph.D. Psychology Vanderbilt University, USA 2536 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อรพินทร์ ชูชม. (2559). ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกบังาน. วารสาร  

จิตวิทยามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 6(1), 11-23. 

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชม, ณัฐสดุา เต้พันธ์  (2558).การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจในการ

เลิกใช้ยาเสพติดในผู้ติดยาเสพติดหญิง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(3), 

144-151. 

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชม, ณัฐสดุา เต้พันธ์  (2558). ผลของการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ

กลุ่มบูรณาการเน้นแนวคิดซาเทยีร์ต่อพลังสขุภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ:  การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารสวนปรุง. 31(3), 16-32. 

ณัฐวุฒิ อรินทร์, อรพินทร์ ชูชม, ดุษฎี โยเหลา และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556). การท าหน้าที่ตัวแปร 

ค่ันกลางของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีอทิธิพลต่อสขุภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏบัิติงาน  

ของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 19(1), 99-117. 

Choochom, O. (2016). A causal relationship model of teachers’ work engagement.  

International Journal of Behavioral Science, 11(2). 143-152. 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%B3%D1%B0%C7%D8%B2%D4%20%CD%C3%D4%B9%B7%C3%EC&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CD%C3%BE%D4%B9%B7%C3%EC%20%AA%D9%AA%C1&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%B4%D8%C9%AE%D5%20%E2%C2%E0%CB%C5%D2&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%B9%D3%AA%D1%C2%20%C8%D8%C0%C4%A1%C9%EC%AA%D1%C2%CA%A1%D8%C5&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
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Choochom, O. (2015). A causal relationship model of living behavior based on sufficiency 

economy philosophy for university students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 

177, 260- 264. 

Sukunpong, N., Choochom, O., Taephant, N. (2015). Development of a resilience scale for Thai 

substance-dependent women: A mixed methods approach. Asian Journal of Psychiatry 

Choochom, O. (2014). Antecedents and consequences of youths’ psychological immunity. 

Humanities and Social Sciences Review, 3 (3), 191-197. 

Choochom, O. (2012). An analysis of work-family linkage and quality of life. International 

Journal of Arts & Sciences, 5(6), 559-572. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Choochom, O. (2013). Development of self-immunity scale. Proceedings of the 7th Annual  

International Conference on Psychology, May 27-30, 2013, Athens, Greece. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

อรพินทร์  ชูชม. (2559). พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา. ในหนังสอื พฤติกรรมศาสตร์มุมมอง 

            ในศาสตร์ที่แตกต่างกนั. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: โครงการผลิตและเผยแพร่หนังสอื 

            และเอกสารวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์. 

อรพินทร์  ชูชม และ วิลาสลักษณ์  ชัววัลล.ี (2547). แรงจูงใจกบัการจดัการสิ่งแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

           ในประมวลสาระชดุวิชาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสงัคมเกีย่วกบัการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

          อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

อรพินทร์  ชูชม. (2545). การสรา้งและพฒันาเคร่ืองมอืวดัทางพฤติกรรมศาสตร.์ สถาบนัวิจัย 

          พฤตกิรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

4. ภาระงานสอน  

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

RB 502 CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF MEASURING 

INSTRUMENTS IN BEHAVIORAL SCIENCE 

RB 521 BEHAVIORAL SCIENCE IN PSYCHOLOGICL PERSPECTIVE 

AP 831 PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 

RB 701 RESEARCH METHODS IN BEHAVIORAL SCIENCE II 

RB 731 RESEARCH AND TECHNIQUES FOR INDIVIDUAL AND GROUP 

DEVELOPMENT FOR WORK EFFECTIVENESS 

AP 821 COGNITIVE PSYCHOLOGY 



142 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

รูปแบบความสมัพันธเ์ชิงเหตุและผลของความ

ยึดมั่นผูกพันในงานของครู 

ทุนวิจัยเงินรายได้

สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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7. รองศาสตราจารย ์ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางดุษฎี  โยเหลา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Dusadee Yoelao 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-808-6553 

E-mail    dusadeeyoelao@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ.  มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

M.S. Interdisciplinary studies University of North Texas, USA 2526 

Ph.D. Educational Research University of North Texas, USA 2529 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  วิธวิีทยาการวิจัยทางการศึกษา สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ดุษฎี โยเหลา และเชาวนีย์ แก้วมโน. (2559). การรับรู้

ภาพลักษณ์แบรนด์ การสร้างแบรนด์ภายในและความยึดมั่นด้านความรู้สกึต่อแบรนด์องค์กรของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(2): 72-91. 

Yoelao, D., Thammapitak, P., Prasertsin, U. (2016). Causes and Effects of Depression and 

Anxiety disorders among the elderlu in Thailand. International Journal of Behavioral 

Science, 11 (2), 51-62. Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot 

University: Bangkok (Thailand). 

Yoelao, D. Junprasert, T., Tuntivivat, S., Chaiakkarakan, N. (2015). Conflicts in Thailand during 

2013-14: An  Analysis of Conflict News in Mass Media. International Journal of 

Behavioral Science, Vol. 10, Issue 2, 69-78. 

Yoelao, D., Mohan, K.P. &Abd Hamid, H.S. (2014). A Review of Patient safety in Thailand and 

Malaysia. International Journal of Behavioral Science, 9 (2), 53-70. Behavioral Science 

Research Institute, Srinakharinwirot University: Bangkok (Thailand). 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Yoelao, D. & Mohan, K.P. (2013, August 26-27). A Cross Cultural Comparison of the 

Psychosocial Correlates of Quality of Work Life of the University Teaching Faculty in 

Thailand and Malaysia. Paper presented at the 10th International Postgraduate Research 

Colloquium (IPRC 2013), “Psycho-Behavioral Science for Harmonizing Cultures of 

ASEAN” at Behavioural Science Research Institute, Srinakharinwirot University, Bangkok, 

Thailand. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะหโ์มเดลเชิงสาเหตุดว้ยโปรแกรม LISREL. เอกสารประกอบการ

อบรมการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร.์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุเบื้ องตน้ (Path Analysis) 

เอกสารประกอบการอบรมการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เอกสาร

ประกอบการอบรมการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร.์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์ขอ้สอบส าหรบัวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดย S – P Chart. 

ในรวมบทความทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา. 

กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). สหสัมพันธ์. ในรวมบทความทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดุษฎี โยเหลา. (ม.ป.ป.). การวิเคราะหเ์มตตา้กบังานวิจัยดา้นการวดัผล. ในรวมบทความทางวิชาการ

เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดุษฎี (อินทรประเสริฐ) โยเหลา. (ม.ป.ป.). สถิติส าหรบัแบบแผนการทดลอง. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Yoelao, D. and Mohan, K.P. (2015). Social Construction of Spirituality among Teachers and 

Healthcare Workers in Thailand. In Brij Mohan (Ed), Construction of Social Psychology, 

Advances in Psychology and Psychological Trends Series (pp. 80-90). Portugal: inScience 

Press.  (Book Chapter). 
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4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส านักงานเลขาธกิาร

ศึกษา  

2559 หัวหน้าโครงการ 

รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่

ร่วมกนัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

บริษัทแมกโนเลีย 

ควอลิตี้  ดีเวลอ็ปเม้นต์ 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  

2559 หัวหน้าโครงการ 

แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

ส านักงานเลขาธกิาร

ศึกษา 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการน าวิทยาการการบริหารความ

เสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสทิธิภาพในการปล่อยช่ัวคราว   

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รพีพัฒนศักด์ิ 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลและป้องกนัปัญหาโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในผู้สงูอายุ   

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย  

(มส.ผส.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการรายงานสถานการณ์ 

ความขัดแย้งของสังคมไทยปี 2556– 

2557 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

เสริมสร้างสมานฉันท์

แห่งชาติ กระทรวง

ยุติธรรม  

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II 

วป 712 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 

วป 881 สมัมนาพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 804 ปฏบัิติการวิจัย II 

จป 705 การวิจัยผสานวิธี 

จป 825 จิตวิทยาการฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดย

การช้ีแนะและให้ค าปรึกษา  

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานและความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย ประจ าปี 2558 

การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รายงานการศึกษารูปแบบพ้ืนที่ใช้สอย

ภายในบ้านพักอาศัยที่ช่วยลดความ

ขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต” 

บริษัทแมกโนเลียควอ

ลิตี้  ดีเวลอปเม้นต์คอร์

เปเรช่ัน จ ากดั  

(กลุ่มบริษัท ดีท)ี 

2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจและ

วิจัยความตระหนักรู้ในสทิธิของผู้บริโภค

ในกจิการโทรคมนาคม 

ส านักงาน

คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีงกจิการ

โทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม

ของผู้บริโภคปี 2556 

ส านักงาน

คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีงกจิการ

โทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานด้าน 

การลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติด 

ปปส. 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการสร้างชุดความรู้เพ่ือสร้างเสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเดก็และ

เยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเรจ็

ของโรงเรียนไทย 

มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ 

(มสส) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนคุ้มครองเดก็และ

ค้นหาโครงการต้นแบบ 

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประทีป   จินงี ่

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายประทปี จินง่ี   

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Prateep Jinnge 

ต าแหน่งทางวิชาการ                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน                                    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์                             061-458-2204 เบอร์ภายใน 17627 

E-mail                                        prateepbsri@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศษ.บ. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธริาช 

2526 

2533 

ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

ศน.ด. พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. จิตวิทยาการศึกษา (การเรียนรู้  การปรับพฤติกรรม) และการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 

2. พุทธศาสนา  

3. พฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ประทปี จินง่ี และคณะ. (2558). การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยการ 

  จัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศัน์ขององค์การกระจายเสยีง 

  และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS). วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 21(1) 

159 – 173. 

ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร, ชูศรี  วงศ์รัตนะ, ประทปี  จินง่ี, ประณต เด้าฉิม และทศันา  ทองภักดี. (2557). 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองและครูของเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 155 – 170. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร, ชูศรี  วงศ์รัตนะ, ประทปี  จินง่ี, ประณต เค้าฉิม และทศันา ทองภักดี. (2557). 

หนังสือเร่ือง เมือ่ลูก(ศิษย)์เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ศูนย์พัฒนาอจัฉริยภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร,  ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประทปี  จินง่ี,  ประณต เค้าฉิม และทศันา ทองภักดี. (2557). 

แบบส ารวจและคู่มือด าเนินการใชแ้บบส ารวจคุณลกัษณะเบื้ องตน้ของเด็กทีม่ี

ความสามารถพเิศษ (ส าหรบัชั้นประถมศึกษาและระดบัชั้นมธัยมศึกษา) ศูนย์พัฒนา

อจัฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ประทปี  จินง่ี. (2540). เอกสารประกอบการสอนเร่ือง การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบัพฤติกรรม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

1.แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการ

ประกอบอาชีพ 

สภาการศึกษา 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

2.การวิจัยเอกสารเพ่ือการจัดการศึกษาทางเลือก

ในประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สภาการศึกษา 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

3.กลยุทธก์ารสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัย 

งบ รายได้ มศว 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

4..การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒด้วยการจัดการเรียนการสอน

บนฐานทฤษฎีปัญญาสงัคมผ่านสื่อวีดิทศัน์ 

งบรายได้ มศว 2557 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป  882 การออกแบบการสอน 

จป  502 จิตวิทยาการเป็นที่ปรึกษา 

วป 787 พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม 

วป  521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (Thai  PBS) 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายยุทธนา  ไชยจูกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Yutthana  Chaijukul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     081-802-5418 

E-mail      yuttanac.swu@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528 

M.P.A.  

M.CRP. 

Administration  

Community and Regional Planning 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

2531 

2540 

D.P.A. Administration U. of LA Verne, USA 2538 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  องค์การ ภาวะผู้น า วิเคราะห์นโยบาย 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

สาธติ เช้ืออยู่นาน, ยุทธนา ไชยจูกุล, สนุทร คล้ายอ่า และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2559). การศึกษาความหมาย

และลักษณะพฤติกรรมการท างาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิด

เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ. Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 9(1) 768-779. 

ยุทธนา ไชยจูกุล, ปิยรัฐ ธรรมพิทกัษ์, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และคานู ปรียา โมฮาน. (2558). ภาวะผู้น า

เชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรม

ศาสตร,์ 21(1). 

เฉลิมรัตน์ จันทรเดชา, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, รัตติกรณ์ จงวิศาล และยุทธนา ไชยจูกุล. (2557). ภาวะ

ผู้น าแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน : การนิยามมโนทศัน์และพัฒนาเคร่ืองมือวัด. วารสาร

พฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 1-18. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  -  
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3. ต ารา/หนงัสือ 

ยุทธนา  ไชยจูกุล. (2551). การจูงใจทีเ่ป็นเลิศ = Supermotivation: A Blueprint for Energizing Your 

Organization From Top to Bottom. กรุงเทพฯ: เอ ทมี บิสซิเนส. 

ยุทธนา  ไชยจูกุล. (2559). พฤติกรรมศาสตร:์ มุมมองในศาสตรที์แ่ตกต่าง. กรุงเทพฯ: โรจนพร้ินทต์ิ้ ง. 

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ตัวแปรทางจิตวิทยาที่

เกี่ยวข้องกบัความสุขในการ

ท างานและคุณภาพชีวิต

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย: 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2555 ผู้ร่วมโครงการ 

ปัจัจยเชิงเหตุพหุระดับที่

ส่งผลต่อพันธะผูกพันต่อ

องค์การและพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้โดยผ่านการ

ปกป้องหวงแหนเขตแดน

ในทางจิตใจของพนักงานบ

รัทเทคโนโลยีสารสนเทศใน

กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ 

ที่ส่งผลต่อนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 591 การคิดถูกวิธ ี

วป 731 การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสิทผิลของงาน 

วป 791 การบริหารจัดการโครงการ 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางวิชุดา กจิธรธรรม  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs.Wichuda Kijtorntham 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน       สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     02-649-5000  

E-mail      kijtorntham@hotmail.com 
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พิชามญช์ุ บุญสทิธิ์ และวิชุดา กจิธรธรรม. (2557). อทิธพิลของปัจจัยทางจิตที่มีต่อภาวะผู้น าสร้างแรง
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Bangkok, Thailand. 

 

3. เอกสารค าสอน 

สถิติเพ่ือการวิจัย 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 501 วิธวิีจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I 

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I 

วป 804 ปฏบัิติการวิจัย II  

วป 712 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ทุนโครงการวิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชมชน 

ฐานราก ส านักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา   

2560 หัวหน้าโครงการ 

การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เคร่ืองมือวัดทางจิตสังคม และพฤติกรรม 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนรายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศรณัย ์ พิมพท์อง 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายศรัณย์ พิมพ์ทอง 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Saran Pimtong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 17637 

E-mail       saran@g.swu.ac.th, saranpimthong@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บช.บ. บัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

ศศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2550 

ปร.ด. พัฒนาสงัคมและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธพิลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142): 16-32. 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). คุณลักษณะที่เป็นจุดแขง็: แนวคิด การวัด และแนวทางการพัฒนา.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2): 189-208. 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2556). การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพด้วยชุดเคร่ืองมือทางอินเตอร์เนต็.  

วารสารคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา, 21(2): 40 – 54. 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2555). ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม

ป้องกนัโรคเอดส์ในชายที่มีเพศสมัพันธก์บัชาย: ตัวแบบสมการโครงสร้าง.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 18(2): 90-107. 

Pimthong, S. (2016). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior 

among NGO Staff from Thailand, Myanmar, Laos and Cambodia. International Journal 

of Behavioral Science, 11(1), 53-66. 
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Pimthong, S. (2015). Psychosocial factors correlated with sufficient consumption behavior of 

students in  Thailand and Malaysia. Asian Social Science, 11(4), 169-179. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน  

 

5.ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมเอื้อสงัคมของนักเรียนโรงเรียน

กฬีา 

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยเชิงเหตุ

และผลของการมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน

องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า 

ลาว และกัมพูชา 

 

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 682 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

วป 722 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 

จป 631 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

จป 831 จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 

จป 832 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ 

จป 837 ภาวะผู้น าและประสทิธผิลของกลุ่ม 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิต

สงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค

อย่างพอเพียงของนักศึกษา ในประเทศ

ไทยและมาเลเซีย 

ทุนวิจัยเงินรายได้

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกบัการคงอยู่ใน

องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 

ทุน วิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

2555 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

13. อาจารย ์ดร.จรลั  อุ่นฐิติวฒัน ์

 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)  นายจรัล อุ่นฐิติวัฒน์ 

ชื่อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Jarun Ounthitiwat   

สถานทีติ่ดต่อ   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

โทรศพัท ์   0-2649-5000 ต่อ 17621 

E-mail    jarun@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. คณติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2527 

วท.ม. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

   พฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

กชนก  เครือตัน จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ น าชัย  ศุภฤกษชัยสกุล. (2556).การศึกษาความผูกพันต่อองค์การ 

            ในฐานะตัวแปรค่ันกลางของความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัความต้ังใจคงอยู่ใน 

            องค์การของครูโรงเรียนเอกชน. วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 5(1),10-18 

วัชราภรณ์  อมรศักด์ิ และ จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์. (2557)ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่เรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 6(1), 203-217  
ร่มตะวัน  กาลพัฒน์ องัศินันท ์ อนิทรก าแหง และ จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์. (2560).การศึกษาตัวแปรความ 

            ผูกพันทางศาสนาและสมัพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง กบัการจัดการภาวะวิกฤต 

            ทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

       วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 23(1),187-204. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

-  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 



162 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อ

นวัตกรรมผลิตภัณฑแ์ละพฤติกรรม 

การท างานเชิงนวัตกรรม 

ทุนสนับสนุนเงินรายได้

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 884 สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม 
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14. อาจารย ์ดร.สุดารตัน ์ ตนัติวิวทัน ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสดุารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Sudarat Tuntivivat  

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์   089-412-0057 

E-mail     juntuntivivat@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

B.A. Political Sciences Edinboro University of 

Pennsylvania, USA 

2549 

M.P.A. Human Resource Management Bowie State University, USA 2551 

บธ.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาสงัคม  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Tuntivivat, S. (2016). Psychosocial Impact on Public School Enrollment in Armed Conflict 

of Southern Thailand: A Sequential Exploratory Mixed Methods Study. Journal of 

Education for Students Placed at Risk. (รอการตอบรับ ส่งเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 

2559)  

Tuntivivat, S. (2016). The Inter-Relationship between Violence and Education amidst Armed 

Conflict in Southern Thailand. Journal of Aggression Conflict and Peace 

Research. 8(4). 269-278.  

Tuntivivat, S. & Piriyakul, M. (2015). The Mediating Effect of Job Satisfaction on Learning 

Organization Culture and Turnover Intention among Generation X Workers of 

Nonprofit Organizations in Thailand. International Journal of Behavioral 

Science, 10(1), 35 46 

Yoelao, D. Junprasert, T., Tuntivivat, S., Chaiakkarakan, N. (2015). Conflicts in Thailand 

during 2013-14: An Analysis of Conflict News in Mass Media. International 

Journal of Behavioral Science, 10(2), 69-78.  
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Tuntivivat, S. Rungruangwuddikrai, N., Khannapa, N. (2013).  Structural Equation 

Modeling of Turnover Intention in Non Profit Research and Development 

Organizations in Thailand. Proceeding of Global Business and Finance Research 

Conference. 28-29 October, 2013. Howard Civil Service International House. Taipei 

Taiwan.   ISBN 978-1-922069-34-4. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

  -  

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทาง

ส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนา

เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้   

กองทุนสนับสนุน 

การวิจัย 

2558-2560 หัวหน้าโครงการ 

เร่ืองรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริม

การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชน

ในสงัคมพหุวัฒนธรรมพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

งบรายได้ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557-2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

จป 832 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ 

จป 831 จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 

จป 631 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

จป 838 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ป เอก) 

จป 638 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ป โท) 
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15. อาจารย ์ดร.พชิญาณี  พูนพล 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพิชญาณี  พูนพล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Pitchayanee Poonpol 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-827-8774 

E-mail     a.pitchayanee@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ร.บ. สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2548 

นศ.ม. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550 

ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  พฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ การสื่อสารทางการเมือง 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

พิชญาณี ภู่ตระกูล, ประทปี จินง่ี, คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ และประภาส ณ พิกุล. (2559). การสร้างแบรนด์

บุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุก๊. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(2), 

57-70. 

พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสารทาง 

  การเมืองผ่านสื่อออนไลน์. วารสารนเิทศศาสตรธุ์รกิจบณัฑิตย,์ 9(1), 53-77. 

 

2. บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2559). การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวทางการศึกษา ปัจจัยที่มี

อทิธพิล และผลกระทบ. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(2), 1-16. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

  -  

 

 

 



166 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 803 ฝึกปฏบัิติการวิจัย I 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและ  

การสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ที่มี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิต

ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล 

มหาวิทยาลัย              

ศรีนคริทรวิโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธก์ารสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ 

ของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย        

พฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดท าคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการ

พลเรือน 

 

ส านักงาน ก.พ. 2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรี  ดวงจันทร ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพัชรี ดวงจันทร์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Patcharee Duangchan 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน       คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     081-4043576 

E-mail      patcharo@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

ภ.ม. สาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

วท.ด. สาขาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  เภสชักรรมสังคมและการบริหารเภสชักรรม 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ณัฐพร อยู่ปาน, พัชรี ดวงจันทร์, พนิดา แจ่มผล. ความสมัพันธร์ะหว่างการสนับสนุนทาง สงัคม ความเช่ือ

ด้านสขุภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตของป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงใน

อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก. ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ, 10(1), 10-18.  

พัชรี ดวงจันทร์, ลลิตา วีระเสถียร. ประสทิธผิลของการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Atutor ในวิชาเภสชั

เวท 1 และปฏบัิติการเภสัชเวท 1. ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ, 8(1), 24-35.  

ณัฐวุธ แก้วสทุธา, องัศินันท ์อนิทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร์. โมเดลความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ พฤติกรรม

การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์20(2), 77-96.  

วัฒนพร พัฒนภักดี และ พชัรี ดวงจันทร.์ รูปแบบการเรียนรู้ของนิสติเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. เสวนาสารเภสชักรรมและบริการสุขภาพ, 1(3), 64-73.  

สมหญิง พุ่มทอง, พัชรี ดวงจันทร์, ลลิตา วีระเสถียร, ณัฐพร อยู่ปาน, ประสาท ล่ิ มดุลย์. (2556). 

ความรู้ เจตคต ิและพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเยน็ 

ของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสา นักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี. 

วารสาร เภสชัศาสตรอี์สาน,9(3), 17-30.  
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Ungsinun Intarakamhang & Patcharee Duangchan. (2012). Effects of health behavioral 

modification program on metabolic diseases in risk Thai clients. Asian Biomedicine, 

6(2), 319-325.  

  

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการ

เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 

 2552 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการ

เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สขุภาพในสถานพยาบาล 

 2553 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

PTT 419 Research Methodology in Pharmaceutical Technology 

PSP 463 Behavioral Pharmacy 

PSP 470 Counseling Skills in Pharmacy Services 

PMD 502 Research Project in Pharmaceutical Sciences II 

PMD 605 Clerkship 5: Clinical Research Associate and Regulatory 

PCP 547 Applied Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics 
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17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยดา  สมบติัวฒันา 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางปิยดา สมบัติวัฒนา 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Piyada Sombatwattana 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์  

ทีอ่ยู่ 114 ถ.สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 

E-mail piyada@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บช.บ. 

ศ.บ. 

การบัญชี 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

2533 

2535 

พบ.ม. 

วท.ม. 

บริหารธุรกจิ 

การเงิน 

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบัน 

2535 

2545 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ปิยดา สมบัติวัฒนา,และชวัลลักษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2557). ความคิดเหน็ของนิสติที่มีต่อรูปแบบการจัด 

         การเรียนการสอนวิชาสมัมนาสาขาบริหารธุรกจิคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร, 11(1,2), 245-257. 

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสขุ, ณัฐยา ประดิษฐสวุรรณ, ปิยดา สมบัติวัฒนา และไพวรรณ์ เงาศรี. (2556).  

         การจัดการความรู้ส าหรับพิพิธภัณฑพ้ื์นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อ าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก. วารสารวิจยัร าไพพรรณี, 7(3), 102-107. 

ปิยดา สมบัติวัฒนา, ดุษฎี โยเหลา, ธ ารง อุดมไพจิตรกุล และสธญ ภู่คง. (2555). แบบจ าลอง 

        ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์ 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 15, 14-28. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ปิยดา สมบัติวัฒนา. (2556). การศึกษาแบบเฉพาะกรณี (case study method) เพ่ือการวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร์. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่การวิจยัทางพฤติกรรมในองคก์รเนือ่งใน

ฉลองครบรอบ 59 ปี วนัสถาปนาสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร,์ 51 – 68. 
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Sombatwattana, P. (2016). MentalAccounting and Personal Finance for Savings. In Stacey Vye 

(International Liaison), the 5th International Symposium on Business and Social Sciences 

(ISBSS). Organized by Higher Education Forum, Okinawa: Japan. 

Sombatwattana, P. (2015, July 2nd-3rd).Factors Affecting Financial Planning for Retirement: The 

Experience of Thai Working-age Urban Residents. In Gabriel (Chair), SIBR-RDINRRU 

2015 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research. Organized by 

Society of Interdisciplinary Business Research, Osaka: Japan. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

ปิยดา สมบัติวัฒนา. (2544). ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัธุรกิจ. ต ารา. เอกสารอดัส าเนา.  

ปิยดา สมบัติวัฒนา. (2544).  เศรษฐศาสตรเ์บื้ องตน้. เอกสารประกอบการสอน. เอกสารอดัส าเนา. 

 

4. ภาระงานสอน 

- 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการประเมิน

สมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาการคิดเชิงบัญชีด้วยการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ(เงิน

รายได้คณะสังคมศาสตร์) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บัการวางแผน

การเงินเพ่ือวัยเกษียณ กรณีคนไทยวัยท างาน

ที่พักอาศัยในเขตเมือง 

งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (เงิน

รายได้คณะสังคมศาสตร์) 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการเพ่ือ

สงัคม: ธุรกจิการศึกษา ธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ธุรกจิการเกษตร และธุรกจิสื่อสิ่งพิมพ์ (เงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์) 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมพัฒนาตราสนิค้า

ด้านการทอ่งเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ

ศูนย์กลางทางการทอ่งเที่ยวกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบั

ธุรกจิโรงแรมไทย 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

(เงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์)   

2555 ผู้ร่วมโครงการ 
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18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุธ  แกว้สุทธา 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายณัฐวุธ  แก้วสทุธา     

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Nathawut  Kaewsutha 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาทนัตกรรมส าหรับเดก็และทนัตกรรมป้องกนั 

        คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 15141 

E-mail                ballswu@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ท.บ. ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ส.ม. สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

ปร.ด. การวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 

 

 ความเชี่ยวชาญ 

  สาธารณสขุศาสตร์, ทนัตสาธารณสขุ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ   

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, องัศินันท ์อนิทรก าแหง, พัชรี ดวงจันทร์. (2559). ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์, 8(15), 58-75. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, เสรีนา สริรัตน์ สกุลณะมรรคา, กติติธชั มงคลศิวะ. (2559). ผลของการประเมิน

ตนเองของนิสติทนัตแพทย์ต่อประสบการณ์การท างานชุมชนในคลินิกทนัตกรรมชุมชนโดยใช้แบบ

สะท้อนความคิด. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1), 45-

56. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา,องัศินันท ์อนิทรก าแหง,พัชรี ดวงจันทร์. (2558). ทฤษฎีและแนวคิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1), 78-91. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา,วิกุล วิสาลเสสถ์, ศศิวิมล อภิวัฒน์, ดลพร ถกลวิบูลย์. (2557). สถานการณ์การสบู

บุหร่ีในเดก็ประถมศึกษา กบั บทบาทวิชาชีพทนัตแพทย์. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 7(2), 103-120. 



173 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ณรงค์ศักด์ิ เหล่าศรีสนิ, วิกุล  วิสาลเสสถ์. (2557). ภาวะสขุภาพจิตและปัจจัยที่

สมัพันธใ์นนิสติทนัตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี), 6(11), 16-24. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, องัศินันท ์อนิทรก าแหง, พัชรี ดวงจันทร์. (2557). โมเดลความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุ

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2), 77-95. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา,องัศินันท ์อนิทรก าแหง,พัชรี ดวงจันทร์. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ

ดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 19(2), 153-163. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา. (2556). บทวิจารณ์หนังสอืเร่ือง“Practical Research: Planning and Design”. 

วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1), 87-94. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ธนานัฐ บุญอนิทร์, คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง, ชวรชต์ มาไพศาลสนิ ,จริญญา  ฉาย

วิริยะ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกดิฟันผุในผู้ป่วยเดก็อายุ 5-7 ปี ที่มาเข้ารับการรักษาที่

คลินิกทนัตกรรมส าหรับเดก็คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงปี 

พ.ศ.2548-2554. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 

35-47. 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, เสรีนา สริรัตน์ สกุลณะมรรคา.(2555). การศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยต่างๆที่มี

ผลต่อการสอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) 

ของนิสติทนัตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี), 4(8), 28-38. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

ขวัญชนก อยู่เจริญ, วัลลภิษฐ์ วิสุทธศัิกด์ิ, ณัฐวุธ แก้วสุทธา, สถาพร น่ิมกุลรัตน์,  (2555). ปริมาณ

ฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้ศรีนครินทรวิโรฒเอพีเอฟเจลและชนิดที่

จ าหน่ายในท้องตลาด: การศึกษาในห้องปฏบัิติการ (SRD32). Proceedings การประชุม

วิชาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้นวิจยัอย่างยัง่ยืน วนัที ่25-26 ธนัวาคม 2555   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2555. หน้า 107-117 

เสรีนา สริรัตน์ สกุลณะมรรคา,ณัฐวุธ แก้วสทุธา, กติติธชั มงคลศิวะ,  (2555). การวิจัยปฏบัิติการแบบมี

ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพ่ือพัฒนาทนัตสขุภาพ ในสถานรับเล้ียงเดก็ ระยะที่ 1 สร้างแผน

แม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเล้ียงเดก็พีระยา-นาวินศูนย์ธาตุทอง เขตวัฒนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (SRD65). Proceedings การประชุมวิชาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้น

วิจยัอย่างยัง่ยืน วนัที ่25-26 ธนัวาคม 2555 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 

2555. หน้า 342-350. 
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Poster Presentation เร่ือง Smoking Situation among primary school children in Thailand. ในการ

ประชุมนานาชาติ  the 16th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH) in United 

Arabs Emirates from 17 – 21 March 2015. 

Poster Presentation เร่ือง “Physical factors associated to the occurrence of dental caries in child-

patients” ในการประชุมวิชาการ 11th Scientific Meeting and 30th Anniversary of the 

Dental Faculty Consortium of Thailand ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556. 

Poster Presentation เร่ือง Physical factors associated to the occurrence of dental caries in child-

patients. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Dental Faculty consortium of Thailand 

Academic Meeting and Research Presentation (DFCT2013) วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 

ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา ประเทศไทย. 

Poster Presentation เรือ่ง Process Evaluation of a Dental Student Anti-Tobacco “NoNo” Campaign 

in Thailand. ในการประชุมนานาชาติ  the 15th World Conference on Tobacco or Health 

(WCTOH) in Singapore from 20 – 24 March 2012. 

Poster Presentation เรือ่ง MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN 

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS. ในการประชุมนานาชาติ  

SEAADE 23rd Annual Scientific Meeting in HONG KONG, November 2–4, 2012. 

Poster Presentation เร่ือง การวิจัยปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพ่ือพัฒนาทนัตสขุภาพใน

สถานรับเล้ียงเดก็ ระยะที่ 1 สร้างแผนแม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเล้ียงเดก็พีรินา-นาวิน ศูนย์

ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร SRD-65 ในการประชุมวิชาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้นวิจยั

อย่างยัง่ยืน วนัที ่25 – 26 ธนัวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4.  ภาระงานสอน 

 -  
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมการแปรงฟันให้

เดก็ก่อนวัยเรียนของ

ผู้ปกครองในเขต

กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยทางจิตสงัคมที่

เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการ

ดูแลสขุภาพช่องปากด้วย

ตนเองเพ่ือป้องกนัโรคฟันผุ

และเหงือกอกัเสบในวัยรุ่น

ตอนต้นไทย 

เงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาการวิจัย  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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19. อาจารย ์ดร.กมลวรรณ คารมณป์ราชญ ์คลา้ยแกว้ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   นางกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Kamolwan Karomprach Klaykaew 

ต าแหน่งทางวิชาการ    -  

ทีท่ างาน      ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-951-1589 

E-mail      kamolwan@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเรจ็การศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่าเร็จ 

วท.บ.  สถติปิระยุกต ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุนัทา  2544 

วท.ด.  การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2552 

 

 ความเชี่ยวชาญ  

1. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

2. สถิติส าหรับการวิจัย  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2559). ปัจจัยทางด้านการถ่ายทอดทางสงัคมและจิตลักษณะที่  

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธปิไตยของนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรี. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(2).  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และภิญญาพันธ ์เพียซ้าย. (2558). การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ 

โทรทศัน์ที่นาเสนอผ่านองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สถานีไทย

พีบีเอส) สาหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1).  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2557). ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ในครอบครัว สถาบันการศึกษา 

และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติระดับปริญญาตรี. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 6(1).  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2557). บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น

พลเมืองดีตามระบอบประชาธปิไตยให้กบัเดก็และเยาวชน. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(1).  
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และคณะ. (2559). การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทศัน์ที่

น าเสนอ ผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีไทยพีบี

เอส) สาหรับใช้ ประกอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการระดบัชาติ มศว วิจยั 

ครั้งที ่9 (28-29 กรกฎาคม 2559). 

 

3. ตารา/หนงัสือ  

 -  
 
4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

AP831  PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT  
AP832  PSYCHOLOGY FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT  
AP838  INTERNSHIP IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL 

PSYCHOLOGY 2  
 

5.ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การวิจัยและพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน

เพ่ือเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธปิไตยของนิสติ

นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี.  
 

งบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ 

2559 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาอทิธพิลของการ

อบรมกล่อมเกลาทาง

การเมืองจากครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 

และจิตลักษณะ ที่ส่งผลต่อ

ความโน้มเอียงในความเป็น

งบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

2557 

 

 

 

 

 

หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

พลเมือง และพฤติกรรม

ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยของนิสติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 

 

การวิเคราะห์เน้ือหาของ

รายการโทรทศัน์ที่นาเสนอ

ผ่านองค์การกระจายเสยีง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) 

สาหรับใช้ประกอบในการ

จัดการเรียนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 2556  

2556 หัวหน้าโครงการ 

กระบวนการถ่ายทอดทาง

สงัคมในการทางานของ

ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็น

เลิศในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

ในด้านความโปร่งใสและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.-

มศว ประจ าปีงบประมาณ 

2556-2557 

2556-2557 หัวหน้าโครงการ 
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20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกุล 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Chatchai Eakpunyasakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-371-0535 

E-mail      swuoccmed@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

วท.ม. อาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2547 

ว.ว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวศาสตร์ แพทยสภา 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นิตยา นาจวง, ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือกาล, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, สธุร์ี รัตนมงคลกุล. (2559). บุคลากร

ทางการแพทย์กบัการรับสมัผัสยาเคมีบ าบัดในหอผู้ป่วยมะเรง็. ศรีนครินทรเ์วชสาร, 29(3), 

249-255. 

Ekpanyaskul C, Sangrajrang S, Ekburanawat W, Brennan P, Mannetje A, Thetkathuek A, Saejiw  

N, Ruangsuwan T, Boffetta P. (2015). Semi-quantitative exposure assessment of 

occupational exposure to wood dust and nasopharyngeal cancer risk. Asian Pac J Cancer 

Prev, 16(10), 4339-45. 

Punjindasup A, Sangrajrang S, Ekpanyaskul C. (2015). Occupational Risk Factors of  

Lymphohematopoietic cancer in Ranyong province, Thailand J Med Assoc Thai, 98(11), 

19-28 

Pimhanam C, Sangrajrang S, Ekpanyaskul C. (2014). Tobacco smoke exposure and breast cancer 

risk in thai urban females. Asian Pac J Cancer Prev, 15(17), 7407-11. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pimhanam%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25227850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sangrajrang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25227850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ekpanyaskul%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25227850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25227850
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Ekpanyaskul C, Sithisarankul P,Wattanasirichaigoon S. (2013). Overweight/Obesity and Related 

Factors among Thai Medical Students. Asia Pac J Public Health, 25(2), 170-80. 

Pullopdissakul  S, Ekpanyaskul  C, Taptagaporn S, Bundhukul A, Thepchatri A. (2013). Upper 

extremities musculoskeletal disorders: Prevalence and associated ergonomic factors in an 

electronic assembly  factory. Int J Occup Med Environ Health, 26(5), 751-61 

Rungruanghiranya S, Ekpanyaskul C, Sakulisariyaporn C, Watcharanat P, Akkalakulawas K. 

(2012). Efficacy of fresh lime for smoking cessation. J Med Assoc Thai, 95(12), S76-

82. 

Ekpanyaskul C, Santiwattanakul S, Tantisiriwat W, Buppanharun (2012). W.Factors associated 

with seropositive antibodies to Brucella melitensis in the Nakhon Nayok, Thailand. J Med 

Assoc Thai, 95(12), S40-6. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ธนัช พจน์พิศุทธพิงศ์, วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. (2555). ความสัมพันธ์

ระหว่างอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสในน า้ลายและในเมด็เลือดแดงของชาวนาที่ได้รับสัมผัส สารกลุ่ม

ออร์กาโนฟอสเฟต รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที ่6 

28-29พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 1-8. ISBN 978-616-

7299-96-9. 

ธรีะศิษฐ์ เฉินบ ารุง, ศุลีพร แสงกระจ่าง และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล (2555). ดัชนีความสามารถในการ

ท างานของผู้ป่วยมะเรง็เต้านมหญิงที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเรง็แห่งชาติ รายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที ่6 28-29 พฤษภาคม 2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หน้า 152-162. ISBN 978-616-7299-96-9. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MDG502 Principle of Health Science Research 
MDG503 Evidence based medicine 

CM201 Community Medicine I 
CM301 Community Medicine II 
CM381 Practicum in Community Medicine II 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24264438
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24264438
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24264438
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23513469
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23513464
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23513464
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บัทุน ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีพของ

มะเรง็เมด็เลือดในจังหวัด

ระยอง 

ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2557 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการสมัผัสฟอร์มัลดี

ไฮด์ต่อระบบทางเดินหายใจ

ในนิสติแพทย์ 

ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2556 หัวหน้าโครงการ 
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21. อาจารย ์ดร.ณฐัพร  ไทยจงรกัษ ์

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฐพร ไทยจงรักษ์    

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Nathaporn thajongrak   

ต าแหน่งทางวิชาการ  - 

ทีท่ างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5160  

E-mail    mui_mig@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

อ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

M.S. Histoire des mondes 

mé diterrané ens, 

europé ens et africains 

Université  de Provence 

(Aix-Marseille I), ฝร่ังเศส 

2552 

Ph.D. Histoire et civilisations Université  de Paris VII 

(Diderot), ฝร่ังเศส 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ  

  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ยุโรป 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2560). “ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของอาเซียนของครู-อาจารย์ในโรงเรียน Spirit of ASEAN”. วารสารมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 8(1). 

สมบัติ ธ ารงธญัญวงศ์ ณัฐพร ไทยจงรักษ์และจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง. (2559). “ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน”. วารสารสงัคมศาสตร ์

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 46, 161–180. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

Nathaporn Thaijongrak. Editors. Les Khmers Issaraks et la Thailande. Proceedings of Colloque 

International sur le Cambodge: La conscience du passé  chez les Khmers et leurs voisins. 

Approches linguistique, historique et ethnologique; 2014 December 14–18; Phnom 

Penh, Cambodia.   

 

3. ต ารา / หนงัสือ  

ณัฐพร ไทยจงรักษ์และคณะ. (2558). คู่มือการประยุกตน์โยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและเอชียศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหาร

ศาสตร์. 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่  

ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

ปศ 322 สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 

ปศ 405 สมัมนาประวัติศาสตร์ 

ปศ 506 ลัทธอิาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย 

ปศ 511 ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

แนวทางการจัดกจิกรรมเพ่ือลดเหตุ

ทะเลาะวิวาทของนักเรียน

อาชีวศึกษา งบเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 2559 ร่วมกบั 

อ.ดร.สรีุย์พร นิพิฐวิทยา 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

จากสถาบันยุทธศาสตร์

ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 



184 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

หลักฐานเกี่ยวกบัสยามในประเทศ

ฝร่ังเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ

จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอ

จดหมายเหตุกระทรวงการ

ต่างประเทศฝร่ังเศส 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

จากสถาบันยุทธศาสตร์

ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การค้าชายแดนไทย – กมัพูชา

ระหว่าง ค.ศ.1863 – 1953:  

จากเอกสารฝร่ังเศส 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย

ส่งเสริมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมอตัลักษณ์

อาเซียน 

สถาบันบัณฑติ 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 
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22. อาจารย ์ดร. วิไลลกัษณ ์ลงักา 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาววิไลลักษณ์  ลังกา  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Wilailak  Langka  

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

เบอรโ์ทรศพัท ์    089-493-6632 

E-mail     w_langka@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2544 

กศ.ม. วิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

วิไลลักษณ์ ลังกา. (2557). การน านโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่การปฏบัิติ: การเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการแข่งขันระดับอาเซียน. วารสารวิจยัทางการศึกษา, 129-141 

ดุษฎี  โยเหลา, วิชุดา กจิธรธรรม, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2557). การ

ประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1และปีที่ 4. วารสารการวิจยัสงัคมศาสตร,์ 77-110. 

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สวุพร เซม็เฮง, สวิุมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสขุ, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์ 

ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจยัสงัคมศาสตร,์ 135-150. 

ประทปี จินง่ี, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, อุษา ศรีจินดารัตน์ และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2556). การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนิสติด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี  ปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศัน์ของ Thai 

PBS. วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 

Wilailak  Langka. (2016). Action Research: Improving School and Empowering Education (Book 

review).  SDU Research Journal Humanities and Social Sciences 12(2). 
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Khwanying Sriprasertpap, Wilailak Langka and Surapon Boonlue. (2015). The Development of 

Thai Teacher Information Communication Technology (ICT) Online Community Model in 

Thailand.  Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 1727 – 1731. Available 

online at www.sciencedirect.com 

 

2.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ชูศรี วงศ์รัตนะ, สวุพร เซม็เฮง, สวิุมล กฤชคฤหาสน์, อรอุมา เจริญสขุ, รณิดา เชยชุ่ม, และวิไลลักษณ์ 

ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ: งาน

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556 ของสมาคมวิจยัสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย วนัที่ 25

ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

Boriboon, G., Srisawat, P., Chatrakamollathas, S., & Langka, W. (2015). A Comparative Study 

on Contextual Effecting the Educational Policy Implementation within 3 Decades of East 

Asian Countries: South Kores, Thiwan and Japan. International Council on Education for 

Teaching(ICET) June 19-22, 2015 Naruto, Tokushima, Japan 

Sriprasertpap, K., Langka, W., & Boonlue, S. (2015). The Development of Thai Teacher 

Information Communication Technology (ICT) Online Community Model in Thailand. 7th 

World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), 05-07 February 2015, 

Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา ระดบั 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา ปริญญาตรี 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปริญญาตรี 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ ปริญญาโท 

พฐ 511 วิธกีารวิจัยทางการศึกษา ปริญญาโท 

วผ 401 การวัดผลการศึกษา ปริญญาโท 

วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน ปริญญาโท 

วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ขั้นสงู ปริญญาโท 

วพศ 681 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ ปริญญาโท 

วปจ 832 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม ปริญญาเอก 
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รหสัวิชา รายวิชา ระดบั 

วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ ปริญญาเอก 

วกจ 811 การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขั้นสูง ปริญญาเอก 

วพศ 881 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับดุษฎีบัณฑติ ปริญญาเอก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การประเมินผลของสื่อการทดลองเสมือนจริง

รายวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ฟิสิกส์และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การสงัเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขยาย

ผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วน

ภมูิภาค และการประเมินผลการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปล่ียน

สภาพของกจิกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี

ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย 

ศูนย์ศึกษาปัญหา 

การพนันฯ 

 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต

ภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภมิูคุ้มกนัที่มี

ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของ

เดก็และเยาวชนในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา

และป้องกนัตนเอง (อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการ

สารเสพติดฯ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยใน

ทศวรรษหน้า 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสภาพปัญหานโยบายและแนวทาง

ความร่วมมือเพ่ือการปฏรูิปการผลิตครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบนโยบายการผลิต

และพัฒนาครูของประเทศไทยในช่วงการ

ปฏรูิปการศึกษา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาและการ

สงัเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายการผลิต

และพัฒนาครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการป้องกนัการถูกข่มเหง

รังแกในโรงเรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการป้องกนัการถูกข่มเหง

รังแกในโรงเรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครูไทย

หัวใจไอซีท ี

ส านักงานกองทุน

สนับสนุน 

การวิจัย 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการ

เรียนการสอนบนฐานทฤษฎี  ปัญญาสงัคม

ผ่านสอืวีดิทศัน์ของ Thai PBS 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์เพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจของนิสติปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์

และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์

แทบ็เลต็ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่

1และปีที่ 4 

กระทรวงศึกษาธกิาร 2555 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินผลการเรียนการสอน หลักสูตร

การศึกษาบัณฑติ หมวดวิชาชีพครู (หลักสตูร

ใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาเปรียบเทยีบพัฒนาการด้าน

นโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งเสริมและที่เป็นอุปสรรคในการน า 

นโยบายสู่การปฏบัิติในรอบ 3 ทศวรรษของ

ส านักงานกองทุน

สนับสนุน 

การวิจัย 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก: เกาหลีใต้ 

ไต้หวัน และญ่ีปุ่น 

การน านโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่

การปฏบัิติ: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แข่งขันระดับอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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23. รองศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  ข าเพชร 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางจารุวรรณ ข าเพชร 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Jaruwan  Kumpetch 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

โทรศพัท/์โทรสาร   โทรศัพทม์ือถือ 089-897-1451   

   โทรศัพท ์02-649-5000 ต่อ 15570     

   โทรสาร 02-664-4215   

E-mail   kjaruwan@yahoo.com 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 

มน.ม. มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ 

   เมืองศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2557). พ้ืนที่และความทรงจ าร่วมเกี่ยวกบัสงครามโลก    

คร้ังที่ 2 ของชุมชนง้ิวราย. วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 17,   

261- 273.  

จารุวรรณ ข าเพชร. (2556). บทวิจารณ์หนังสอื “เมืองมีชีวิต การใช้พ้ืนที่สาธารณะ” . วารสารสถาบนั

วฒันธรรมและศิลปะ(Institute of Culture and Arts Journal). 15(1), 9-10. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2555). พ้ืนที่เมืองและชีวิตของคนในซอยคาวบอย.  วารสารพฤติกรรม 

ศาสตรเ์พือ่การพฒันา. 4(1), 37-52.  

จารุวรรณ ข าเพชร. (2555). ความยุติธรรม. วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

(15)17. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2555). ชาติพนัธุใ์นกรุงเทพมหานคร :รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ ์= Ethnic 

groups In Bangkok. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

2. บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2558). ความเป็นเมืองบนถนนสขุุมวิท:Urbanization on  

mailto:kjaruwan@yahoo.com
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/3889
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/3889
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/55/44.pdf
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Sukhumvit Road.  เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดบัชาติครั้งที ่5 SMART IV   

ณ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ วนัที ่3 กรกฎาคม 2558. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2557).  พหุเทวนิยมทา่มกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ.      

เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดบัชาติครั้งที ่4 SMART IV  ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

พระราชวงัสนามจนัทร ์วนัที ่7 พฤษภาคม 2557. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2556).  นโยบายสาธารณะกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสขุภาวะ

ผู้สงูอายุในชุมชน. การประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

วิจยั ครั้งที ่8 วนัที ่26 – 27 พฤศจิกายน 2557. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2556). เขาว่าฉันเลว: วาทกรรมว่าด้วยอาชีพกลางคืน. เผยแพร่ 

ในงาน การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต . 

จารุวรรณ ข าเพชรและคนอื่น ๆ. (2555).  “สงัคมนานาชาติพันธุข์องกรุงเทพมหานคร”.  

การประชุมวิชาระดบัชาติเพือ่การพฒันาวิจยัอย่างยัง่ยืน มหาวิทยาลยัศีรนครินทรวิโรฒ  

วนัที ่25-26 ธนัวาคม 2555.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2552).  ชีวิตยามตะวนัรุ่งและยามราตรีของผูค้นในซอยคาวบอย สุขุมวิท 23  

=Behind the neon light : the ethnographic study of everyday life on  

night street in Bangkok. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2551). มานุษยวิทยาประยุกต=์Applied anthropology.  กรุงเทพฯ: ศูนย์นวัต 

กรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา สค.311. กรุงเทพฯ: ภาคสงัคมวิทยา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2545). วฒันธรรมไทยในอดีตและปัจจุบนั: เอกสารประกอบการสอน วิชา 

1432 101 = Thai culture : past and present. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานสอนวิชาสงัคมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

ชลวิทย์  เจียรจิตต์; จารุวรรณ ข าเพชร; และ พระมหาสุทติย์ อาภากโร. (2556). โครงการโรงเรียน 

ขอ้มูลข่าวสาร. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน 

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

4. ภาระงานสอน 

     -  
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความเช่ือเร่ืองเจ้าพ่อผาด่านกบัระบบ

นิเวศการจัดการน า้ภายใต้พระราชด าริ

ของในหลวงในแอ่งที่ราบจังหวัดแพร่ 

งบรายได้ จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทริโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

พ้ืนทเีศรษฐกจิสร้างสรรค์ย่านสขุุมวิท งบรายได้ จากคณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทริโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาคุณภาพของพ้ืนที่ว่างใน

กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาไปสู่การ

เป็นพ้ืนที่การพาณิชยกรรมของวิสาหกจิ

ชุมชน 

งบประมาณแผ่นดิน  

คอบช (สภาวิจัยแห่งชาติ) 

อยู่ในขั้นตอนอนุมัติเซน็ต์

สญัญา 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ความเช่ือที่หลากหลายในพ้ืนที่เมือง 

 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

เมืองแพร่พอเพียง  การศึกษาเมือง

ย่ังยืนตามแนวคิดเศรษฐกจิสเีขียว 

สภาวิจัยแห่งชาติ  2558 หัวหน้าโครงการ 

ในเวียง:การพัฒนาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 

ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ไปสู่การเป็น

เมืองสร้างสรรค์แห่งความสขุ 

งบประมาณแผ่นดิน 2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่เมืองใน

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนน

สขุุมวิท ซอย ๑-๒๓ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

สี่แยกเทพเจ้า: พ้ืนที่กบัปรากฏการณ์

ทางสังคมในการบูชาเทพเจ้าในสงัคม

เมืองกรุงเทพ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ชาติพันธุใ์นกรุงเทพมหานคร 

 

คณะสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

เร่ืองเล่าชาวริมน า้ที่ถูกผลกระทบจากภัย

พิบัติน า้ทว่ม ศึกษาชุมชนริมแม่น า้นคร

คณะสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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24. อาจารย ์ดร.อจัศรา  ประเสริฐสิน 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวอจัศรา ประเสริฐสนิ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Miss Ujsara Prasertsin 

ต าแหน่งทางวิชาการ    - 

ทีท่ างาน     ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-554-6241, โทรสาร 02-262-1745    

E-mail     ubib_p@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

ค.ด. วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การวิจัยและการใช้สถิติส าหรับการวิจัย การวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  

การวิจัยและประเมินงานด้านสุขภาพ การสังเคราะห์งานวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  

การประเมินโครงการ การสร้างข้อสอบ การสร้างแบบวัดพุทธพิิสัย จิตพิสยั ทกัษะพิสยั การสร้างเคร่ืองมือ

วัดทางจิตวิทยา การปรับพฤติกรรม การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ชนิดา มิตรานันท,์ อจัศรา ประเสริฐสนิ และอญัชลีพร ลพประเสริฐ. (2559). การสร้างรูปแบบการจัด

การศึกษาของศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟารอี์สเทอรน์, 10(3), 155-172. 

ทชัชา สริุโย, อจัศรา ประเสริฐสนิ และอมราพร  สรุการ. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมส าหรับวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า. Veridian E-

Journal, Silpakorn University. ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และศิลปะ, 

9(1), 582-597. 

วิจิตรตา โป๊ะฮง และอจัศรา ประเสริฐสนิ. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่

ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ส าหรับเดก็ปฐมวัย. วารสารบรรณศาสตร ์มศว, 9(1), 

14-28.  
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
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ทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. การประชุม

วิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน คร้ังที่ 12, 1913-

1921.  

ดวงเนตร ธรรมกุล, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ศิริพร ครุฑกาศ และอจัศรา ประเสริฐสนิ. (2556). สขุ

ภาวะโรงพยาบาล: ความหมายและการสร้างเสริม. รายงานสืบเนือ่งการประชุมวิชาการ

ระดบัชาติ การพฒันาศกัยภาพมนุษยทุ์กช่วงวยัโดยบูรณาการสหวิชาชีพ มุมมองดา้นสงัคม 

เศรษฐกิจ สุขภาพ และการพยาบาล, 23-24 ธนัวาคม 2556, กรุงเทพมหานคร, 793-807. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

อจัศรา ประเสริฐสิน. (2557). การวิจัยเชิงประเมินแบบผสานวิธี. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่

การวิจัยทางพฤติกรรมในองค์กร. พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์. 

105-121. 
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อัจศรา ประเสริฐสิน. (2556). การจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู . คู่มือการสร้างเสริม

สมรรถนะครูสู่ความส าเร็จ ชุดโครงการวิจัย “กลยุทธก์ารขบัเคลือ่นนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษทีส่อง”. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั.  213-231. 

Prasertsin, U., Visutranukoon, A., & Chaktrimongkhol, U. (2016). The Factors Influencing 

Knowledge, Attitudes and Performance About Health Promoting Behaviors Of Students. 

Proceedings of IASTEM International Conference, Cape Town, South Africa, 53-56. 

Seneewong Na Ayutthaya, J., Tuntivivat, S., & Prasertsin, U. (2016). The Effect of Positive 

Psychological Capital and Organization Climate on Service Quality: The Mediation Role of 

Work Engagement of Hotel Service Employees in Ratchaburi Province. Proceeding of 

International Conference on “Business, Economics, Social Science & Humanities” 

BESSH-2016, 144(6), 9-18. 

Srileark, N., Intarakamhang, U., Prasertsin, U., & Trakoonvorakun, K. (2016). The Effect of 

Corparate Value and Big Five Personality on Happiness at Work of Thai Airway Co., Ltd 

(Thai Catering Depatment) Employees: The Mediating Role of Intrinsic Communication. 

Proceeding of International Conference on “Business, Economics, Social Science & 

Humanities” BESSH-2016, 144(6), 1-8 

Sangduangmasa, N., Prasertsin, U., & Surakarn, A. (2015). Psychological Experiences of 

Resilience and Emotional Coping in the Parents of Children with Cerebral Palsy. 

Proceedings of International Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall 

session (ICEPAL 2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 215-223. 

Tangwitoona, D. & Prasertsin, U. (2015). The Results of Creation and Quality Assessment 

Program Using Role Play the Development of Empathy in Kindergarten. Proceedings of 

International Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall session (ICEPAL 

2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214. 

 

4. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตรี 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา (Educational  Assessment)  

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (Educational Research for 

Learning and Teaching Development)  
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ระดบัปริญญาโท 

 

ระดบัปริญญาเอก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์รอบด้าน ใน

ด้านปัจจัยความสามารถ และสมรรถนะ

ทางจิตใจ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

สทศ 2559 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 501 หลักการของจิตวิทยาประยุกต์ (Principles of Applied Psychology)  

จป 502   หลักการปรึกษาทางจิตวิทยา (Principles of Psychological Consultation) 

จป 503 วิธวิีจัยเชิงปริมาณทางจิตวิทยาประยุกต์ (Quantitative Research in Applied 

Psychology)  

จป 619   การฝึกปฏบัิติด้านการปรึกษา 1 (Practicum in Professional Counseling 1) 

จป 638 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 (Practicum in Industrial 

and Organizational Psychology 1 

จป 654 หัวข้อพิเศษด้านการวัดทางจิตวิทยา (Special Topics in Psychological Testing)  

วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน (Evaluation Methods) 

วม 531 การประเมินโครงการ (Program Evaluation) 

วม 543 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 705 การวิจัยแบบผสานวิธ ี(Mixed Methods Research)  

จป 706 สมัมนาจิตวิทยาประยุกต์ (Seminar in Applied Psychology)  

จป 819 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาการปรึกษา 

จป 822 การออกแบบการสอน (Instructional Design)  

จป 828 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาการเรียนรู้  2 (Internship in Learning Psychology 2) 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรม

ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและการท าวิจัยของครู 

มศว 2558 

 

หัวหน้าโครงการ 

การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของ

ศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด     (ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 

สพฐ. 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิจัยและพัฒนากลยุทธก์ารน าผล

การทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

สทศ. 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะ

อนัพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

สทศ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาแบบวัดการรู้ดิจิทลัส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะมนุษยศาสตร์ 

มศว 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิจัยและพัฒนาการปฏบัิติงานของ

ครูแบบบูรณาการการวิจัย การวัด

ประเมิน และการประกนัคุณภาพ โดย

ใช้กระบวนการการจัดการตนเองและ

เครือข่ายทางสังคม (หัวหน้าวิจัย) 

สกว. 2557 

 

หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลและป้องกนัปัญหาโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกังวล ในผู้สงูอายุ  

สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ 

(สวรส.) 

2556 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนา “นักสร้างสุของค์กร” 

ด้วย MapHR 

สสส 2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาดัชนีสขุภาวะภาครัฐ 

(น าร่อง-โรงพยาบาล)  

สสส 2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 
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25. อาจารย ์ดร.ชญัญา  ลี้ ศตัรูพ่าย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย     

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)      Miss Chanya Leesattrupai  

ต าแหน่งทางวิชาการ      -  

ทีท่ างาน         ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-260-1770–7 (16237), 085-556-5135 

E-mail         chanya@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

นศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 

นศ.ม. การสื่อสารระหว่างบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2544 

กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 จิตวิทยาพัฒนาการ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย. (2559). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกจิ 

    พอเพียง ด้านการมีภมูิคุ้มกันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  

    วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1) 

ชาญ รัตนะพิสฐิ และชัญญา  ล้ีศัตรูพ่าย. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบกลัยาณสนทนา  

 เจตคติการช่ืนชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทกัษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์ปริทศัน์, 37(2), 47-66. 

ชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสฐิ. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง 

 ยืนยันของทกัษะการสื่อสารแบบกลัยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

     - 
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3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามนุษย

สมัพันธแ์ละการเหน็คุณค่าในตนเอง 

โดยใช้ทกัษะการสื่อสารแบบกลัยาณ

สนทนา ของวัยรุ่นตอนปลายโรงเรียน

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนคุ้มครองเดก็และ

ค้นหาโครงการต้นแบบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม

ของผู้บริโภคในปี 2556 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจ

และวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธขิอง

ผู้บริโภคในกจิการโทรคมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

อทิธพิลของการสื่อสารแบบกลัยาณ

สนทนา เจตคติการช่ืนชอบหรือ

รังเกยีจกลุ่ม และทกัษะชีวิตต่อสขุ

ภาวะทางจิตของนักศึกษา

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน) 

จต 512 จิตวิทยาเดก็และวัยรุ่น 

จต 581 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน) 

จต 682 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 692 ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน) 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ระดับอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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26. อาจารย ์ดร.ภิญญาพนัธ ์ เพยีซา้ย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย   

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)      Mrs. Pinyapan  Piasai 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน         ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์       02-649-5564,  089-699-4810 

E-mail         pinyapan@g.swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

สส .บ.  สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

วท.ด. สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

กมลวรรณ  คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว และภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย. (2558). การวิเคราะห์เน้ือหาของ

รายการโทรทศัน์ที่น าเสนอผ่านองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) ส าหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กบัการใช้

เหตุผลและจริยธรรม (มศว 353). วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1), 43 – 60. 

ขวัญ เพียซ้าย, ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย, สรุศักด์ิ ละลอกน า้ และสมเกียรติ พรพิสทุธิมาศ. (2556).  

การศึกษาความสามารถด้านสดัส่วนของนิสติระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้ม

เพือ่การเรียนรู,้ 4(2), 86-91. ทุนสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

Junprasert, T., Polyota, T., Piasai, P., & Chaiakkarakan, N., (2016). Depression and Anxiety in 

the Elderly: Formulation and Development of Preventive Model through Community 

Participation. International Journal of Behavioral Science, 11(2) : 77-92. Retrieved 

from http://bsris.swu.ac.th/journal/i112/6112.pdf 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

     - 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการวิจัยการท านายพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคอ้วน: ประสทิธภิาพของทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย 

เงินรายได้คณะเภสชั

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือ

การดูแลและป้องกนัปัญหาโรคซึมเศร้าและ

โรควิตกกังวลในผู้สูงอายุ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย โดย

แผนงานบริหารจัดการชุด

โครงการวิจัยเพ่ือรองรับ

การเปล่ียนแปลงต่อสังคม

ผู้สงูอายุ.   

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนคุ้มครองเดก็และค้นหา

โครงการต้นแบบ 

ส านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสงัคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์  

กระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาความสามารถด้านสดัส่วนของ

นิสติระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน) 

จต 581 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน) 

จต 623 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 

จต 682 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 692 ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน) 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทศัน์ที่

น าเสนอผ่านองค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) ส าหรับใช้

ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชา

มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม  

(มศว 353) 

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา

จากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภค

ในปี 2556 

ส านักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจและวิจัย

ความตระหนักรู้ในสิทธขิองผู้บริโภคใน

กจิการโทรคมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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27. อาจารย ์ดร.อมราพร  สุรการ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางอมราพร สรุการ  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Amaraporn Surakarn 

ทีท่ างาน    บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 12415  

E-mail     amaraporn.s@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พ.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

กศ.ม.   จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

วท.ด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 งานด้านจิตวิทยาเชิงบวก 

 

ผลงานวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชการระดบัชาติและนานาชาติ 

อมราพร  สุรการ. (2558). การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อความสุขที่

แท้จริงและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล. วารสาร

พฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1), 237-252. 

อมราพร  สรุการ. (2557) ปัจจัยเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. วารสารวชาการศรีปทุม ชลบุรี, 10(3), 1-7 

อมราพร  สุรการ. (2557). การดูแลสุขภาพจิต: การมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี), 12(6), 176-184. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  
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3. ต ารา/หนงัสือ 

อมราพร  สุรการ. (2557). คู่มือด าเนินงาน แนวทางและวิธีการของครอบครวัอบอุ่นและตั้งครรภใ์น

วยัรุ่น. กรุงเทพ: ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) 

 

4. ภาระงานสอน 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาเอก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

กระบวนการจัดการเรียน รู้ เชิ งรุกและ

ผลลัพธ์ของผู้เรียน: กรณีศึกษาครูที่เข้าร่วม

โครงการปฏิ รูปการเรียน รู้สู่ ผู้ เรียนใน

โครงการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

มศว 2559 หัวหน้าโครงการ 

รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบเสริมพลังใน

การปรับเป ล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

แบบต่อเน่ือง 

มศว 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 501 หลักการของจิตวิทยาประยุกต์ 

จป 612 การประเมินด้านการปรึกษา 

จป 618 ทกัษะการปรึกษา 

จป 619   การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 1 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 819   การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 2 

จป 818   ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเปรียบเทยีบ 

จป 811  กลยุทธก์ารให้ค าปรึกษาขั้นสงู 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

วิจัยปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาให้

เกิดความเป็นต าบลสุขภาวะ ผ่านเครือข่าย

ความร่วมมือของชุมชน 

สสส 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นในชุมชน 

สสส 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การส ร้ างเค ร่ือ งมื อ วัดHospital Safety: 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

มศว 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลแลป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้า

และโรควิตกกงัวลในผู้สงูอายุ 

มส.ผส. 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

กระบวนการสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ต าบลสุขภาวะของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สสส 2557 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกที่ มีต่อความสุขที่แท้จริง

และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล   

มศว 2556 หัวหน้าโครงการ 
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28. อาจารย ์ดร.นนัทช์ตัสณัห ์ สกุลพงศ ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายนันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Nanchatsan Sakunpong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน   สาขาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     086-650-8135 

E-mail      nanchatsans@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

วท.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 

ปร.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - ประกาศนียบัตรการท าจิตบ าบัดแบบซาเทยีร์หลักสูตร 1 ปีจาก Satir Global Network, USA 

ร่วมกบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

 - จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบ าบัดแบบผสมผสาน 

 - จิตวิทยาอปกติ 

 - การวิจัยแบบผสานวิธี 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

Sakunpong, N., ChooChom, O., & Taephant, N. (2016). Development of a resilience scale for 

Thai substance-dependent women: A mixed methods approach.  Asian Journal of 

Psychiatry. 22, 177-181. 

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชมและณัฐสดุา เต้พันธ์. (2558). ผลของการปรึกษาทางจิตวิทยา

แบบกลุ่มบูรณาการเน้นแนวคิดซาเทยีร์ต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ: การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารสวนปรุง, 31(3), 16-31. 

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์, อรพินทร์ ชูชมและณัฐสดุา เต้พันธ์. (2558). การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจใน

การเลิกใช้สารเสพติดในผู้ติดยาเสพติดหญิง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 

33(3), 145-152. 
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นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2557). บทความฟ้ืนฟูวิชาการ: จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบ าบัดแบบ

ผสมผสาน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 22(2), 103-114. 

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2557). บทวิจารณ์หนังสอืเร่ือง “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ

ผสมผสาน”. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2), 238-246. 

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2555). ปัญหาการปรับตัวของนิสติแพทย์ที่มาจากบุคลากรสาธารณสขุ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมหาวิทยาลยันเรศวร, 20(3), 87-95. 

Sakunpong, N. (2014). Applying the sequential mixed methods design in behavioral science 

research. Journal of Psychology Kasembundit University, 4, 1-10. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

จันทร์เพญ็ ขวัญศิริกุลและนันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2557). การพฒันาแบบวดัความเป็นแพทยที์่มีหวั

ใจความเป็นมนุษย.์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” พิษณโุลก: มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

  - 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 619 การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 1 

จป 646 จิตวิทยาอปกติ 

จป 819 การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 2 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

พลังสขุภาพจิตในผู้ติดยาเสพติดหญิง: 

การวิจัยแบบผสานวิธพีหุระยะเพ่ือพัฒนา

เคร่ืองมือวัดและประสทิธผิลการปรึกษา

ทางจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการ 

ภาคีวิชาการสารเสพติด คณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/

ทุน 40 ปี บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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29. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนยี ์ เหมะประสิทธ์ิ 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสนีุย์  เหมะประสิทธิ์ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Sunee  Haemaprasith 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสตูรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   

กรุงเทพมหานคร 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 15564 

E-mail     sunee_hae@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. 

 

ศศ.บ. 

การมัธยมศึกษา:  

ชีววิทยา-คณิตศาสตร์ 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธริาช 

2520 

 

2543 

ค.ม. สถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรียนรู้  การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

สนีุย์  เหมะประสทิธิ์, ศุภวรรณ  สจัจพิบูล, วันเพญ็  ประทุมทอง และรังรอง  สมมิตร. (2559). ผลการใช้

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสติครู (ระยะที่ 1).  

วารสารวิจยัทางการศึกษา. 10, 11-28. 

สนีุย์ เหมะประสิทธิ์, ศุภวรรณ สจัจพิบูล และโอภาส สขุหวาน. (2558). การประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสตูรสหวิทยาการระดับบัณฑติศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา.  

วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 9, 1-15.  

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และโอภาส สุขหวาน. (2558). การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาส าหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม . 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์, 7 
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  (อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์). 

ศิริลักษณ์  ชาวลุ่มบัว และสุนีย์ เหมะประสทิธิ์. (2558). การพัฒนาหลักสตูรบูรณาการแบบ STEM 

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เร่ือง อ้อย ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยับูรพา, 26, 224-36. 

ยุพาพันธ ์ มินวงษ์, สนีุย์  เหมะประสทิธิ์ และธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา, 26, 210-23. 

สมควร  ไข่แก้ว, สนีุย์  เหมะประสทิธิ์, ปรินทร์ ชัยวิสทุธางกูร, วนิดา  ธนประโยชน์ศักด์ิ และกมลวรรณ  

กนัยาประสทิธิ์. (2557). การพัฒนาหลักสตูรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียนในจังหวัดภเูกต็เพ่ือส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา, 25, 50-63. 

เกริก ศักด์ิสภุาพ, สนีุย์  เหมะประสทิธิ์, ประมวล ศิริผันแก้ว, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, ธรีพงษ์  แสง

ประดิษฐ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทศัน์และเจตคติวิชาฟิสกิส์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา, 25, 37-49. 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2557). การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาส าหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ . วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัย

และพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์, 6, 199- 211. 

Pratoomtong, W.,  Haemaprasith, S.,  Boonprakob, M., Choochom, O. (2012). Effects of Science 

Learning Activity Management based on 4MAT System of the Sixth Grade Students with 

Different Learning Styles. Journal of Education.Khon Kaen University, 35, 67-75. 

Cojorn, K.,  Koocharoenpisal, N., Haemaprasith, S., Siripankaew, P. (2012). Effects of the 

Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and Properties of Matter for 

Seventh Grade Students. Journal of Education Khon Kaen University, 35, 18-29. 

 

2. บทความวิจยัที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ   

จันทร์จีรา เทพดนตรี และสุนีย์ เหมะประสทิธิ์. (2558). การพัฒนาบทปฏบัิติการที่เน้นปัญหาเป็นฐาน 

เร่ือง ยางพารา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1578-89. 

จารีพร ผลมูล, สนีุย์ เหมะประสทิธิ์ และเกริก ศักด์ิสภุาพ. (2558). การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ บูรณา

การแบบ STEAM ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัด

ชุมพร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที ่34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 

2558. หน้า 1567-77. 
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อโณทยั นันทสนุทร,  สนีุย์ เหมะประสทิธิ์ และเกริก ศักด์ิสภุาพ. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง พันธุกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4. 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่34;  

27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 

1558-66. 

เรณ ูเบ้าวรรณ, สนีุย์ เหมะประสทิธิ์ และสณุิสา สุมิรัตนะ. (2557). วิจัยปฏบัิติการ: การพัฒนาทกัษะทาง

สงัคมและจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้องเรียนอจัฉริยะ ด้วยการเรียนแบบ

ร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐร์ะดบั

บณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่32 เนือ่งในโอกาส 40 ปี บณัฑิตวิทยาลยั; 3-5 พฤศจิกายน 

2557; อาคารบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 253-61. 

อลิสา  ราชวัตร และสนีุย์  เหมะประสทิธิ์. (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานด้วย

รูปแบบ IDSPEE เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ เร่ืองธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐร์ะดบับณัฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที ่32 เนือ่งในโอกาส 40 ปี บณัฑิตวิทยาลยั; 3-5 พฤศจิกายน 2557; อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 231-39. 

เกริก ศักด์ิสภุาพ, สนีุย์ เหมะประสทิธิ์, พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ, ประมวล ศิริผันแก้ว และธรีพงษ์  

แสงประดิษฐ์. (2556). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่มีต่อความสามารถใน

การแก้ปัญหาฟิสกิสแ์ละความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่29; 24-25 

ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย; 2556. หน้า SS116-24. 

สมควร ไข่แก้ว, สนีุย์ เหมะประสทิธิ์, ปรินทร์ ชัยวิสทุธางกูร, วนิดา ธนประโยชน์ศักด์ิ, กมลวรรณ กนัยา

ประสทิธิ์. (2556). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสตูรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภเูกต็ต่อการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง เชียงราย; 2556. หน้า SS108-15. 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2556). การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้

ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีที่ 1-

3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจยัทางการศึกษา ระดบัชาติ ครั้งที่ 2 พลงัการ

เรียนรูก้า้วสู่สากล; 12 กนัยายน 2556; อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส;์ 2556. หน้า 33-40. 
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Haemaprasith, S. (2016). Development of Extended Opportunity Schools’ Educational Quality 

Emphasizing Knowledge and Moral in Educational Research Network in The Lower Central 

Region Group Three Through a Learning Empowerment Model for Teachers and 

Administrators (1st – 3rd Year). International Journal of Arts and Sciences; 2016 May 

23-26; The Universitat Autonoma de Barcelona, Spain; 2016. 

Haemaprasith, S., Satjapiboon, S., Pratoomtong, & W., Sommitr, R. (2015). Development of An 

Instructional Model Emphasizing Knowledge and Moral for Student Teachers (Phase I). The 1st 

Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015); 

2015 Sep 11-12; Prof.Dr. Saroj Buasri Innovation Building, Srinakharinwirot University. 

Bangkok: Faculty of Education, Srinakharinwirot University; 2015. P. 57,142-44. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. สถิติประยุกตเ์พื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536. 

 

4.  ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีไดร้บัทุน ระบุสถานภาพ 

การประเมินโครงการอาสา

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี  

พ.ศ.2558 ของกอง

อ านวยการรักษาความม่ันคง

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ED331 Methodologies for learning management 

ED322 Local curriculum development 

ED421 Methodologies for school-based curriculum development 

ED491 Teaching practicum ii 

ELM501 Curriculum development and educational quality assurance 

ELM502 Learning management and teachers’ code of ethics 

ELM552 Methodology of science learning management and assessment 

ELM553 Seminar in problems and research of science learning 

management 

ELM 559 High order thinking development in science 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีไดร้บัทุน ระบุสถานภาพ 

ภายใน (กอ.รมน.) 

การประเมินโครงการอาสา

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.

2557 ของกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) 

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนที่เน้นความรู้

คู่ความดีส าหรับนิสิต

นักศึกษาครู 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินโครงการอาสา

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.

2556 ของกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินโครงการอาสา 

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.

2555 ของกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) 

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2555 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2560 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2560 ได้มีการปรับปรุง 

ปรัชญา อาชีพที่สามารถประกอบได้ของหลักสตูร อกีทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลความส าคัญของหลักสตูร  มี

การปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน  

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ2555 

 

หมวด 

ปร.ด. 

ผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิ

ปริญญาโท 

ผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิ

ปริญญาตรี 

 หมวด แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ก. หมวดวิชาบงัคบั - 18 36 

ข. หมวดวิชาเลือก - 6 6 

ค. หมวดปริญญานพินธ ์ 48 36 48 

รวม 48 60 90 

 

หลกัสูตรปรบัปรุง 2560 

 

หมวด 

ปร.ด. 

ผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิ

ปริญญาโท 

ผูเ้ขา้ศึกษาดว้ยวุฒิ

ปริญญาตรี 

 หมวด แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ก. หมวดวิชาบงัคบั - 15 30 

ข. หมวดวิชาเลือก - 6 6 

ค. หมวดปริญญานพินธ ์ 48 36 48 

รวม 48 57 84 
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รายละเอียดการปรบัปรุง  

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

หมวดที่ 1 ข้อ 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

หลกัสูตรการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต ์เป็น
หลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัวิจยัพฤติกรรม ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีจดัการเรียนการ
สอน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง 
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ กบั International 
Islamic University of Malaysia (IIUM) และ 
สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

1. เพ่ิมเติมรายละเอยีดความร่วมมือกบั

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศกึษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ในการเป็นกองบรรณาธกิารวารสารและเป็น 

Peer Review ที่มีความเช่ียวชาญในการ

ประเมินบทความวิชาการและบทความวิจัย

เพ่ือตพิีมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัย

พฤตกิรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเรจ็

การศกึษา ผู้ส าเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาการวิจยั

พฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบ

อาชีพเป็นนักวจิัย อาจารย์ นักประเมินโครงการ 

นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสงัคม 

และนักวิชาการ 

ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

เพ่ิมเติมอาชีพที่นิสติสามารถประกอบได้ดังนี้  

1.  อาจารย์ในสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องกบัการ

อธบิายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและ

สงัคม เช่นจิตวิทยา สงัคมวิทยา การศกึษา 

การพัฒนามนุษย์และสงัคม การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  

2.  นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชน 

3.นักวชิาการในหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชน 

4.  นักประเมินโครงการหรือนักบริหาร

โครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

นักพัฒนาบุคคลและสงัคมในหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชน 

 

หมวดที่ 1อาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูร มี

อาจารย์ผู้ รับผดิชอยหลักสตูร คือ อ.ดร.น าชัย 

รศ.ดร.องัศนิันท ์อ.ดร.จรัล 

เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูร 

จาก อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ เป็น ผศ.ดร.

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ และเพ่ิม ผศ.ดร.คานู 

ปรียา โมฮาน 

 

หมวดที่ 1  

สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที่จาเป็น

ตอ้งนามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร  

 

เปล่ียนแปลงข้อมูลที่ทนัสมัย โดยใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับ

ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเพ่ิมเติม

ข้อมูลที่ทนัสมัยสอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 ปรชัญา 

บัณฑติเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าที่

บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และ

วิธ ี 

วิทยาการวิจยั เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคลและ

สงัคมอย่างยั่งยืน 

บัณฑติเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น า

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพ

บุคคลและสงัคมอย่างยั่งยืน  

 

 

หมวดที่ 2ความส าคญั  ปรับเปล่ียนข้อมูลให้มีความทนัสมัย

สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ิมเติม

ความเช่ือมโยงกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั

สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ เช่นกระทรวง

พัฒนาสงัคม  ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
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แห่งชาติ เป็นต้น 

หมวดที่ 3 อาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ า 16 ท่าน 

เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าเป็น 29 ท่านเพ่ือให้

เหมาะสมกบัเกณฑก์ารบริหารจัดการ

หลักสตูรและการควบคุมปริญญานิพนธข์อง

นิสติ 

 

หมวดที่ 3 อาจารย์พิเศษ จ านวน 16 ท่าน  เพ่ิมเติมอาจารยพิ์เศษ ที่มีความเหมาะสม

โดยเป็นอาจารย์พิเศษที่สอดคล้องกบั

สาขาวิชา มีความรู้ความสามารถที่ตรงกบั

สาขาวิชา 

 

วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์I  

3(2-2-5)   

RB 501 Research  Methods  in  Behavioral  

Science I 

ศกึษางานวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจ

วิธกีารวิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธบิาย 

ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสงัคม  โดยศกึษา

ขั้นตอนต่างๆของการวิจัยตั้งแต่การเลอืกปัญหา

การวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่

ผลจากการวิจยั  การเลือกใช้วิธวีจิัยที่เหมาะสม

กบัโจทย์วิจัย  และท าการวิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ 

และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ฝึก

ปฏบิัติเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ที่ได้  

วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์                                               

3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral 

Science  

งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจ

วิธกีารวิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธบิาย 

ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสงัคม โดย

ศกึษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลอืก

ปัญหาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ จนถึง

การเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้วิธี

วิจัยที่เหมาะสมกบัโจทยว์ิจัยและท าการ

วิพากษ์วจิารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการ

วิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกเขยีนเค้า

โครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้

มาตรฐาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 502 การสรา้งและพฒันาเคร่ืองมือวดัทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5)  

RB 502 Construction and Development  of  

Measuring  Instruments in  Behavioral  

Science  

ศกึษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกบัการวัดตามทฤษฎี

การทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธกีาร

สร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปร

ทาง พฤตกิรรมศาสตร์ และฝึกปฏบิัตกิาร

วางแผนเคร่ืองมือวัด  การเขียนข้อค าถาม หรือ

ข้อความ  การวิเคราะห์รายข้อ  การทดสอบและ

การปรับปรงุข้อค าถาม การวิเคราะห์คุณภาพของ

เคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้าง

และพัฒนาเคร่ืองมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้

เคร่ืองมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและ

ตีความหมายของข้อมูล   

วป 502 การสรา้งและพฒันาเคร่ืองมือวดั

ทางพฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 502 Construction and Development  

of  Measuring  Instruments in  Behavioral  

Science  

ศกึษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกบัการวัดตาม

ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ 

วิธกีารสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

วัดตัวแปรทาง พฤติกรรมศาสตร์ และฝึก

ปฏบิัติการวางแผนเคร่ืองมือวัด การเขยีนข้อ

ค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ 

การทดสอบและการปรับปรงุข้อค าถาม การ

วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัด การเขียน

รายงานกระบวนการสร้างและพัฒนา

เคร่ืองมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้เคร่ืองมือ

วัดในการรวบรวมและตีความหมายของ

ข้อมูล 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 503  พื้ นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ  

3(2-2-5)                                                             

RB 503  Foundations of Qualitative 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 
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Research 

แนวคิดหลักการของระเบียบวิธวีิจัยเชิง

คุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ฝึกปฏบิัติการ

ออกแบบการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวจิัยผ่าน

การฝึกปฏบิัติจริงในสนามวิจัย 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 504 การวิจัยพื้ นฐานและทกัษะ

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

RB 504 Fundamental Research and 

Acadamic English Skills 

ทกัษะการวิจัยที่ส าคัญและจรรยาบรรณของ

การวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมวีิจารณญาณ 

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจัย การ

ก าหนดหัวข้อการวิจยัจากการทบทวนงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

การเขียนเพ่ือการวิจัยทั้งแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ การฝึกการสื่อสารเพ่ือ

การวิจัย 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

วป  510 ความรูพ้ื้ นฐานทางสถติิในการวิจัย

ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB  510 Fundamental of Statistics in 

Behavioral Science Research  

ศกึษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรปุข้อมูล หลักการ

ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย 

การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรและการ

พยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึก

ปฏบิัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 

รวมทั้งการเลือกใช้สถติิที่เหมาะสมเพ่ือตอบ

ปัญหาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

วป  510 ความรูพ้ื้ นฐานทางสถติิในการ

วิจัยทางดา้นพฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB  510 Fundamental of Statistics in 

Behavioral Science Research  

ศกึษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรปุข้อมูล 

หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทยีบ

ค่าเฉล่ีย การศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างตัว

แปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมท

ริก โดยการฝึกปฏบิตัิวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเรจ็รปู รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่

เหมาะสมเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 511  สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทาง

พฤติกรรมศาสตร ์I 3(2-2-5) 

RB 511  Statistics for Data Analysis in 

Behavioral Science I   

ศกึษาสถิติส าคัญที่ใช้ในการวิจยัทางพฤติกรรม

ศาสตร์ กาวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียว

และสองทาง การเปรียบเทยีบรายคู่ส าหรับ

อทิธพิลหลักและปฏสิมัพันธ ์การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วมและการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียที่

ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสมัพันธ ์และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยฝึกวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมส าเรจ็รปู 

วป 511 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทาง

พฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in 

Behavioral Science 

สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทยีบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบท ีการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสอง

ทาง การเปรียบเทยีบรายคู่ส าหรับอทิธพิล

หลักและปฏสิมัพันธ ์การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วมและการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียที่

ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสมัพันธ ์และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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วป 512 สถติิเพือ่งานวิจัยเชิงทดลองทาง

พฤติกรรมศาสตร ์II 3(2-2-5) 

RB 512 Statistics for Experimental Research 

in Behavioral Science II  

ศกึษาแบบจ าลองทางสถิติเชิงเส้น การวิเคราะห์

ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม การเปรียบเทยีบพหุคูณ และการวิเคราะห์

ถดถอย เพ่ือใช้ในแบบแผนการทดลองทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ในรปูแบบต่างๆ เช่น แบบ

แผนสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟกเตอร์เดียวและหลาย

แฟกเตอร์ แบบแผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบแผน

วัดซ า้ เป็นต้น โดยฝึกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รปู 

 

วป 512 สถติิเพือ่งานวิจัยเชิงทดลองทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 512 Statistics for Experimental 

Research in Behavioral Science  

หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

เปรียบเทยีบพหุคูณ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือ

ใช้ในแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลองทาง

พฤตกิรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟค

เตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่มกีารสุ่ม

สมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบ

แผนการวัดซ า้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบ

แผนไฮราคิคอลและสปลิทพลอ็ท และแบบ

แผนที่มีตัวแปรร่วม 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 513 การใชค้อมพิวเตอรใ์นงานวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 513 Computer  Applications  in  

Behavioral  Science  Research  

ศกึษาการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการวิจัยทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพและฝึกปฏบิัตกิารสบืค้น 

การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 

รวมทั้งการจัดท าบรรณานุกรม 

วป 513 การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัใน

งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 513 Digital Technology Applications 

in Behavioral Science Research  

การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการวิจัยทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ

ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การ

สบืค้นข้อมูล การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลและการแปลผล การจัดท า

บรรณานุกรม 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์II  

3(2-2-5) 

RB 701 Research Method in Behavioral 

Science II 

ศึกษาหลักการและวิธกีารวิจัยที่ใช้เพ่ือการพัฒนาบุคคลและ

สงัคมในรูปแบบต่าง ๆ และวิธวีิจัย 

ใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติวิธวีิจัยในแต่

ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

ขั้นสูง 3(2-2-5) 

RB 701 Advance Research Methods in 

Behavioral Science 

ศึกษาหลักการและวิธกีารวิจัยขั้นสงูที่ใช้เพ่ือการพัฒนา

บุคคลและสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีวิจัยใหม่ ๆ 

ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏบัิติวิธวิีจัยในแต่ละ

รูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 702  เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมือวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 702  Analytical Technique for Measuring 

Instruments in  Behavioral Science 

ศึกษาและฝึกปฏบิัติเทคนิคต่างๆ ในการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือวัด และสรุปผลในการวดัทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่ซับซ้อนได้แก่ Multidimensional 

scaling, Factor analysis, Multitrait-Multimethod 

technique, Item response theory  และ Content 

analysis 

วป 702  เทคนิคการวิเคราะหเ์ครื่องมือวดัทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 702  Analytical Technique for 

Measuring Instruments in  Behavioral Science 

 ศึกษาและฝึกปฏบิัติเทคนิค การตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือวัด และสรุปผลในการวดัทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่ซับซ้อน Multidimensional 

scaling, Factor analysis, Multitrait-

Multimethod technique, Item response theory  

และ Content analysis 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB 703 Qualitative Research Methods 

ศึกษาและฝึกปฏบิัติวิธวีิทยาในการวิจัยทาง

สงัคมศาสตร์ ซ่ึงเน้นด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB 703 Qualitative Research Methods 

แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่าง ๆ การวิจัยเชิงชาติ

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 
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พ้ืนฐาน ด้านวิธวีิทยา วิธวีิจัยเชิงคุณภาพขั้นพ้ืนฐาน 

และผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

Study and practice of social science research 

methodologies, focusing on the qualitative 

research methodology, basic qualitative methods, 

and accepted standards of qualitative research 

works. 

พันธุว์รรณนา การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา การ

วิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจาก

ฐานราก ฝึกปฏบิัติการออกแบบการวิจัย การเกบ็

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน

รายงานการวิจัย      

 รายวิชาใหม่ 

 วป 704 วิธีการวิจัยทางสนัติภาพและความ

ขดัแยง้ 3(3-0-6) 

RB  704  Research Methods in Peace and 

Conflict 

ศึกษางานวิจัยทางสนัติภาพและความขัดแย้งทั้ง

ในเชิงทฤษฎี ปฏบิัติ และจริยธรรมของการวิธกีาร

วิจัยในทางความขัดแย้งจากมุมมองของ

พฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจวิธกีารวิจัยที่ใช้ใน

การท าความเข้าใจ อธบิาย ท านาย พฤติกรรม

บุคคลและสงัคม  โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของ

การวิจัยต้ังแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการ

วิจัย  การเลือกใช้วิธวิีจัยที่เหมาะสมกบัโจทย์วิจัย 

และท าการวิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของ

การวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ ฝึกปฏบิัติเขียนเค้า

โครงการวิจัยทางสนัติภาพและความขัดแย้งที่ได้

มาตรฐาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 วป 705 การวิจัยขั้นสูงและทกัษะภาษาองักฤษ

เชิงวิชาการ 3(2-2-5) 

RB 705 Advance Research and Academic 

English Skills  

ทกัษะการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือนัก

พฤติกรรมศาสตร์  การใช้จรรยาบรรณในการ

วางแผน ด าเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย 

การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและ

รายงานการวิจัย การฝึกการน าเสนอ เค้า

โครงการวิจัย และผลจากการวิจัย 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่     

3(2-2-5) 

RB 706 Innovative Behavioral Assessment

พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนในยุคดิจิทลั วิธกีาร

ประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการและการ

ประยุกต์ใช้วิธกีารประเมินแนวใหม่ในการ

ประเมินพฤติกรรม โดยบูรณาการทฤความ

เที่ยงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธปัิญญา 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 707 ทฤษฎีการตอบสนองรายขอ้ส าหรบั

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 707 Item Response Theory for 

Behavioral Science 

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัทฤษฎีการตอบสนองราย

ข้อ และโมเดลการตอบสนองรายข้อที่มี

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 



224 
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ค่าพารามิเตอร์ตัวเดียว สองตัว สามตัว และ

หลายตัวเลือก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเคร่ืองมือวัดทาง

พฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดลการตอบสนองราย

ข้อ 
วป  791 การบริหารจัดการโครงการ 

RB  791 Project  Management 3(2-2-5) 

           ศกึษาหลักการและขั้นตอนการบริหาร
จัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ

และการประเมินผลส าเรจ็ของโครงการโดยใช้

เทคนิคหรือวิธกีารจากสหวิทยาการ วิธกีารทาง

เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ และจิตวิทยา

องค์การ 

ปรบัออก  

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์   

วป 521 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา  

3(3-0-6) 

RB 521 Behavioral Science in Psychological 

Perspectives 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มการรู้คิด กลุ่ม

พฤตกิรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุษย

นิยม และผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤตกิรรม

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาอธบิายพฤตกิรรมของบุคคล 

และกลุ่มแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งศกึษาจิตวิทยา

สรีระ และอทิธพิลของพันธุกรรม และ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบคุคล 

วป 521 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 

3(3-0-6) 

RB 521 Behavioral Science in 

Psychological Perspectives 

ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤตกิรรม

ศาสตร์ที่อธบิายพฤตกิรรมของบุคคล และ

กลุ่มแนวคิดใหม่รวมทั้งศกึษาจิตวิทยาสรีระ 

และอทิธพิลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่

มีผลต่อพฤตกิรรมของบุคคล อทิธพิลของ

พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมของบุคคล อธบิายการเกดิ

พฤตกิรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้

คิด พฤตกิรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม 

จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 522  ทฤษฎีและการวิจัยพฒันาการทางจิต

3(3-0-6) 

RB 522  Theories and Research in 

Psychological Development 

ศกึษาทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวกบัการ

พัฒนาการทางจิตของบุคคลด้านการรู้คิด และ

ภาษา  อารมณ์  สงัคม  และจริยธรรม  ตลอดจน

ศกึษาวิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการแบบต่างๆ   

วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพฒันาการทาง

จิต3(3-0-6) 

RB 522 Theories and Research in 

Psychological Development 

ทฤษฎี การวิจยัพัฒนาการทางจิตของบุคคล 

ด้านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สงัคม และ

จริยธรรม วิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 523  การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบั

พฤติกรรม3(3-0-6) 

RB 523  Behavior  Analysis  and  Behavior  

Modification  

ศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยทาง

จิตวิทยาตามทฤษฎกีารเรียนรู้  การวางเงื่อนไข 

และแนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม  มาใช้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของการเกดิพฤติกรรม  ตลอดจน

ศกึษาและการใช้เทคนิควิธกีารต่างๆ ในการ

วป 523 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการ

ปรบัพฤติกรรม3(3-0-6) 

RB 523 Behavior  Analysis  and  

Behavior Modification  

ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข  แนวคิด

พฤตกิรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์

พฤตกิรรม เทคนิคการปรับพฤติกรรม การ

สร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

  

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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พัฒนา และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล 

วป  531 การรบัรู ้การรูคิ้ด และการสื่อสาร 

3(3-0-6)                                                    

RB 531  Perception, Cognition, and 

Communication    

    การศกึษาการรับรู้  การรู้คิด และการสื่อสาร

ต่างๆ พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด ปัจจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้  การรู้คิด และการ

สื่อสาร การสื่อสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรู้คิด การ

ส่งเสริมความสามารถในการรับรู้  การรู้คิด และ

การสื่อสาร                                  

วป  531 การรบัรู ้การรูคิ้ด และการ

สื่อสาร 3(3-0-6)                                                    

RB 531  Perception, Cognition, and 

Communication    

การรับรู้  การรู้คิด และการสื่อสารพัฒนาการ

ทางการรับรู้  การรู้คิด ปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการรับรู้   การรู้คิด และการ

สื่อสาร การส่งเสริมความสามารถในการรับรู้  

การรู้คิด และการสื่อสาร 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 532 เจตคติและการท านายพฤติกรรม  

3(3-0-6) 

RB 532 Attitudes  and  the  Prediction  of  

Behavior  

ศกึษาความหมาย ทฤษฎี การวัด และการ

ปรับเปล่ียนเจตคติ ศกึษาทฤษฎีและผลวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างเจตคติกบั

พฤตกิรรม โดยเน้นจิตลักษณะ และปัจจัยต่างๆ 

ที่ช่วยให้เข้าใจและท านายความสมัพันธร์ะหว่าง

เจตคติกบัพฤตกิรรมของบุคคล  ศกึษา

กระบวนการพัฒนาเจตคติต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

วป 532 เจตคติและการท านายพฤติกรรม 

3(3-0-6) 

RB 532 Attitudes  and  the  Prediction  

of  Behavior  

ความหมาย ทฤษฎี การวัด และการ

ปรับเปล่ียนเจตคติ ทฤษฎีและผลวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างเจตคติกบั

พฤตกิรรม จิตลักษณะและปัจจัยที่ท  านาย

ความสมัพันธร์ะหว่างเจตคติกบัพฤตกิรรม

ของบุคคล และการพัฒนาเจตคติต่อ

พฤตกิรรมที่พึงประสงค์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 533  จิตวิทยาเชิงบวกและการจดัการความ

ขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB 533 Positive Psychology and Conflict 

Management  for the Quality of  Work Life 

 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวก

เพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบูรณา

การกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและกระบวนการ

จัดการปัญหาความขัดแย้งเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตการ

ท างานที่ดี 

วป 532  จิตวิทยาเชิงบวกและการจดัการ

ความขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิตการท างาน 

3(3-0-6) 

RB 533 Positive Psychology and Conflict 

Management  for the Quality of  Work Life 

ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข  แนวคิด

พฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม 

เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้างโปรแกรม

การปรับพฤติกรรม 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 533 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการ

ท างานต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 533 Interactions and Adjustment in 

Intercultural Work Context 

แนวคิด ทฤษฎี  งาน วิ จัยที่ เกี่ ยวกับ ค่ านิยม 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม

ต่างกัน การปรับตัวและวิธีการปฏิบัติของการอยู่

ร่วมกันระห ว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมใน

องค์การเพ่ือสขุภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 534 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการ

ท างานต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 534 Interactions and Adjustment in 

Intercultural Work Context  

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกบั

วป 533 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการ

ท างานต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 533 Interactions and Adjustment in 

Intercultural Work Context  

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกบัค่านิยม 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 
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ค่านิยม และปฏสิมัพันธท์างสงัคมของกลุ่มคนที่มี

วัฒนธรรมต่างกนั แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการ

ปรับตัว และวิธกีารปฏบิัติของการอยู่ร่วมกนั

ระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมในองค์การเพ่ือ

สขุภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

ปฏสิมัพันธท์างสงัคมของกลุ่มคนที่มี

วัฒนธรรมต่างกนั การปรับตัวและวิธกีาร

ปฏบิัติของการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนท างาน

ต่างวัฒนธรรมในองค์การเพ่ือสขุภาวะและ

คุณภาพชีวิตการท างาน 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5) 

RB 534 Health Psychology 

แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้านสขุภาพ สขุ

ภาวะ อทิธพิลของจิตวิทยาสขุภาพ การ

ประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ความฉลาด

ทางสขุภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ความ

รอบรู้ ด้านสขุภาพ โรคจากการท างาน  

ความเครียด การเผชิญความเครียด 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

วป 541พื้ นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรม

มนุษย ์3(3-0-6) 

RB 541 Social  Foundations of Human Behavior 

ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจัิยทาง

สงัคมที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศึกษาพฤติกรรม

มนุษย์ด้านต่างๆ  ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดเพ่ือ

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

วป  541 พื้ นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรม

มนุษย ์3(3-0-6) 

RB  541 Social  Foundations of Human 

Behavior 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสงัคมเกี่ยวกบั

พฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้แนวคิด

ทฤษฎีเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 542 การแบ่งชั้นทางสงัคมกบัการเปลี่ยน

ชั้นทางสงัคม 3(3-0-6) 

RB 542 Social Stratification and Social 

Mobility 

 

ปรบัออก  

วป 543 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ

พฤติกรรมมนุษย ์3(3-0-6) 

RB 543 Social  Change  and  Human 

Behavior 

ศกึษาที่มาของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ปัจจัย

ต่าง ๆ ที่น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

ศกึษากระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และ

ทฤษฎีส าคัญทางสงัคมวิทยาในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม ศกึษาผลของการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมที่มีต่อการปรับตนและ

กลุ่มทางสงัคม 

วป 542 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและ

พฤติกรรมมนุษย ์3(3-0-6) 

RB 542 Social Change and Human 

Behavior 

ปัจจัยของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ทฤษฎี

ทางสงัคมวิทยาเกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม ผลของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมที่มี

ต่อการปรับตนและกลุ่มทางสงัคม 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 544 โครงสรา้งและระบบสงัคม  

3(3-0-6) 

RB 544 Social Structure and Social System 

ปรบัออก  

วป 545 พฤติกรรมเบีย่งเบน 3(3-0-6) 

RB 545 Deviant Behavior  

ปรบัออก  

วป 546 การวิเคราะหแ์ละการพฒันา

ครอบครวั 3(3-0-6) 

RB 546 Family  Analysis and  Development

วป 543 การวิเคราะหแ์ละการพฒันา

ครอบครวั 3(3-0-6) 

RB 543 Family  Analysis and  

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 
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ศกึษาครอบครัวประเภทต่าง ๆ ในสงัคม

เกษตรกรรมและสงัคมอุตสาหกรรม  สงัคม

ชนบทและสงัคมเมือง บทบาทและหน้าที่ของ

ครอบครัวต่อบุคคลและสงัคม  ศกึษา ปัจจัย

ต่างๆ ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงลักษณะและ

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว และผลที่เกดิจาก

การเปล่ียนแปลงน้ัน ใช้ ผลการวิจัยหาแนวทาง

เพ่ือพัฒนาครอบครัวในสงัคมไทย 

Development  

ครอบครัวสงัคมเกษตรกรรมและสงัคม

อุตสาหกรรม สงัคมชนบทและสงัคมเมือง 

บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวต่อบคุคล

และสงัคม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง

ลักษณะและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 

และผลที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงน้ันใช้

ผลการวิจัยหาแนวทางเพ่ือพัฒนาครอบครัว

ในสงัคมไทย 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 551 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิง

มานุษยวิทยา 3(2-2-5) 

RB 551 Behavioral science in cultural 

anthropology perspective 

พฤตกิรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม 

พฤตกิรรมมนุษย์ที่ก าเนิดจากอทิธพิลทาง

วฒันธรรม ความเหมือนและความแตกต่าง

ในความเป็นมนุษย์ และมิติของพฤติกรรม

มนุษย์ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย

ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกตแ์นวคิด

ทฤษฎีทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการวิจัย

ทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการ

เมือง 3(3-0-6) 

RB 561 Political  Structure  and  Process 

ศกึษาโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง 

โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และ

บทบาทของสถาบันทางการเมอืงที่ส าคัญ  

บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมอืง  ทหาร  พรรค

การเมือง  กลุ่มผลประโยชน์ ระบบราชการ  

นอกจากนี้ยังมีการศกึษาการมีส่วนร่วมการ

ถ่ายทอดทางการเมอืง  สิ่งแวดล้อมทางการเมือง  

เสถียรภาพทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทาง

การเมือง  การเลือกตั้ง  และนโยบายการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการ

ทางการเมือง  3(3-0-6) 

RB 561 Political  Structure  and  

Process              

โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดย

เน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และ

บทบาทของสถาบันทางการเมอืงที่ส าคัญ 

บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมอืง ทหาร พรรค

การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ระบบราชการ  

นอกจากนี้ยังมีการศกึษาการมีส่วนร่วม การ

ถ่ายทอดทางการเมอืง สิ่งแวดล้อมทาง

การเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และ

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 562  พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต                                                          

3(3-0-6) 

RB 562  Buddhism and Quality of Life 

แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสจั

ธรรมจากการตรัสรู้  ลักษณะ หลักไตรลักษณ์ 

หลักอทิปัปัจจยตาหรือปฏจิจสมุปบาท หลัก

อริยสจั 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม หลักคุณธรรม

ที่สมัพันธก์บัคุณภาพชีวิต    

 

 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 



228 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

 วป 563 พฤติกรรมการสือ่สารในสงัคมดิจิทลั

3(3-0-6) 

RB 563 Communication Behavior in Digital 

Age 

ทฤษฎีการสื่อสาร พัฒนาการของเทคโนโลยี 

พฤติกรรมการสื่อสารยุคดิจิทลั ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการสื่อสารหลากหลายบริบท องค์

ความรู้ ด้านการวิจัยพฤติกรรมการสื่อสาร กลยุทธ์

การสื่อสารในยุคดิจิทลั 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร ์                                                       

3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology 

ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรม

ทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ การตัดสนิใจเลือก 

ทางเลือก ปฏสิมัพันธท์างเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่

ส่งอทิธพิลต่อความชอบ การตัดสนิใจเลือก 

ทางเลือกและปฏสิมัพันธท์างเศรษฐศาสตร์ ศึกษา

ผลของการตัดสนิใจเลือกเชิงปรากฏการณแ์ละ

กระบวนการทางเศรษฐศาสตร์จากการตัดสนิใจ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 

3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

          ศึกษาว่าระบบการศึกษา หรือการศึกษาใน

ส่วนต่างๆ ท าหน้าที่ในการแปรสภาพทรัพยากรบุคคล

สู่สภาพการเป็นพลเมืองดี การเป็นก าลังแรงงานตาม

ความต้องการของงานในสาขาต่างๆ อย่างไรใน

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน และความจ ากดัของทรัพยากร

ในโลกน้ี วิเคราะห์โดยใช้แนวทางพฤติกรรมศาสตร์

เป็นหลัก เพ่ือแสวงหาทศิทางที่เหมาะสมในการ

พัฒนาตามบริบทของสงัคมไทย 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม  

3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

วิสยัทศัน์ด้านการศึกษา ความสมัพันธร์ะหว่าง

การศึกษากบัการพัฒนาสงัคม และการน า

การศึกษามาพัฒนาคนและสงัคม 

 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของ

มนุษย ์3(3-0-6) 

RB 581 Socialization  and  Human Development 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกบั

ปรากฏการณ์ของการถ่ายทอดทางสงัคม เน้นอทิธพิล

ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม และศึกษา

กระบวนการในการถ่ายทอดทางสงัคม  ได้แก่   การ

เล้ียงดูเดก็ การให้การศึกษาซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกบั

พัฒนาการของมนุษย์ในหลายด้าน 

วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการ

ของมนุษย ์3(3-0-6) 

RB 581 Socialization  and  Human 

Development  

แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกบักระบวนการ

ในการถ่ายทอดทางสงัคม อทิธพิลระหว่างมนุษย์

กบัสภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจ

และพฤติกรรมของบุคคล 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 582 พฤติกรรมศาสตรก์บัความยากจน  

3(3-0-6) 

RB 582 Behavioral Science and Poverty  

ศึกษาแนวความคิดของความยากจน และความ

แร้นแค้นในแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความ

แร้นแค้นทางเศรษฐกจิ สงัคมและจิตใจ ศึกษา

วัฒนธรรมของความยากจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัว

ของบุคคล และค่านิยมของสงัคม ตลอดจนหา

แนวทางแก้ปัญหาความยากจน 

วป 582 พฤติกรรมศาสตรก์บัความเหลื่อมล ้ า

3(3-0-6) 

RB 582 Behavioral Science and Poverty  

แนวความคิดของความเหล่ือมล า้ตามแนว

พฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหล่ือมล า้ทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความ

เหล่ือมล า้โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคลและ

ค่านิยมของสงัคมตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา

ความเหล่ือมล า้ทางสงัคม 

 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(3-0-6) 

RB 583 Morality and Moral Education  

ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

โดยเฉพาะทางจิตวิทยาและสงัคมวิทยา ซ่ึงจะช่วย

อธบิายความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรม 

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบั

จริยธรรมของบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการ

พัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏบิัติในโรงเรียนและชุมชน 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(3-0-6) 

RB 583 Morality and Moral Education  

ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษา 

แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏบิัติใน

โรงเรียนและชุมชน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 584 การพฒันาในสงัคมไทย3(3-0-6) 

RB 584 Development in Thai Society  

การศกึษาพัฒนาในแง่กระบวนการเปล่ียนแปลง

ตามแนวคิด colonization, westernization, 

urbanization, industrialization, modernization 

and globalization 

วป 584 การพฒันาในสงัคมไทย  

3(3-0-6) 

RB 584 Development in Thai Society  

การพัฒนาในแง่กระบวนการเปล่ียนแปลง 

ตามแนวคิด Colonization, Westernization, 

Urbanization, Industrialization, 

Modernization and Globalization 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 วป 585 การบริหารจดัการโครงการ                                          

3(2-2-5)                                                                      

RB 585 Project Management 

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการบริหารจัดการ

โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและการ

ประเมินผลส าเรจ็ของโครงการโดยใช้เทคนิคหรือ

วิธกีารจากสหวิทยาการ วิธกีารทางเศรษฐศาสตร์ 

การบัญชี การจัดการ และจิตวิทยาองค์การ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 591 การคิดถูกวิธี 3(2-2-5) 

RB 591 Right Thinking  

ศกึษาความหมายและความส าคัญของการคิดที่

เป็นวิธกีารแห่งปัญญา ตามแนวคิดทางตะวันออก

และตะวันตก พร้อมทั้งฝึกปฏบิัตเิพ่ือน ามาใช้ใน

การปรับวิธคีิดของบุคคลและกลุ่มที่น าไปสู่การ

พัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นของบุคคลและสงัคม 

ปรบัออก  

วป 681 สภาพแวดลอ้มกบัการปรบัตวั  

3(3-0-6) 

RB 681 Environment and Adjustment  

ศกึษาความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมด้าน

กายภาพและสงัคมที่มีผลต่อสขุภาพกาย 

สขุภาพจิต และการปรับตัวของบุคคล และกลุ่ม

ทางสงัคม ศกึษาแนวที่จะปรับปรงุสภาพแวดล้อม 

เพ่ือเป็นการป้องกนัแก้ไขปัญหา และส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ปรบัออก  

วป 682 การวิจัยเพือ่วางนโยบายการพฒันา

เด็ก และเยาวชน 3(3-0-6) 

RB 682 Research for Youth Development 

Policy 

ศกึษาและประมวลผลเกี่ยวกบัการวิจยัทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

พร้อมทั้งศกึษาสภาพสงัคมไทยในปัจจุบันและ

วป 681 การวิจัยเพือ่วางนโยบายการ

พฒันาเด็ก และเยาวชน 3(3-0-6) 

RB 681 Research for Youth 

Development Policy  

แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจยัและ

พัฒนา สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัย

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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แนวโน้มในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัยที่

สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเดก็และ

เยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและองค์การ 

ที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา

เดก็และเยาวชน 

วป 683 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 

RB 683 Philosophy of Sufficiency Economy 

and the Development of  Quality of Life and 

Work  

ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคลและสงัคมในด้านต่างๆ รวมทั้ง

คุณภาพชีวิตในการท างาน   

วป 682 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและการท างาน   

3(3-0-6) 

RB 682 Philosophy of Sufficiency 

Economy and the Development of  

Quality of Life and Work  

วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคลและสงัคม คุณภาพชีวิตในการ

ท างาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 687 การด ารงชีวิตในชุมชนและการวางแผน

เพ่ือการพัฒนาบุคคลแลสงัคม 3(2-2-5) 

RB 687 Community Living and Planning for 

Personal-Social Development 

ศกึษาวิจัยความเป็นอยู่ของคนในเมอืง และใน

ชนบทในเชิงนิเวศน์วิทยา และเชิงสงัคมวิทยา ผล

ของการด ารงชีวิตในชุมชนที่มีผลต่อบคุคล ศกึษา

แนวทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคคลและสงัคม

โดยผ่านองคก์ารต่าง ๆ ในชุมชน 

ปรบัออก  

วป 722 ผูน้ า สมาชิก และการพฒันาองคก์ร                         

RB 722 Leadership Membership and  

Organization  Development 3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าและสมาชิก การพัฒนา

องค์การ การจัดการ และการประยุกต์ใช้ เพ่ือหาแนว

ทางการเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานอนัน าไปสู่การ

บรรลุประสทิธผิลขององค์การ 

วป 721 ผูน้ า สมาชิก และการพฒันาองคก์ร 

3(3-0-6) 

RB 721 Leadership Membership and  

Organization  Development  

บทบาทของผู้น าในการเปล่ียนแปลงองค์การ

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็  แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ภาวะผู้น า ภาวะผู้ตาม และกระบวนการการ

เปล่ียนแปลงองค์การ เพ่ือบรรลุเป้าหมายและ

พันธกจิขององค์การ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 722 จิตวิทยาเพือ่สนัติภาพ 3(3-0-6)                       

RB 722 Peace Psychology 

การศึกษาตัวแบบทางภมิูศาสตร์ประวัติศาสตร์

ของจิตวิทยาเพ่ือสนัติภาพเพ่ือท าความเข้าใจการ

เกดิความขัดแย้งและความรุนแรง แนวคิด

สนัติภาพเชิงลบ (ก าจัดความรุนแรง) และ

สนัติภาพเชิงบวก (แสวงหาความยุติธรรมทาง

สงัคม) ทั้งในระดับบุคคล องค์การ ชุมชน 

สงัคมไทยและประชาคมโลก 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 723 จิตวิทยาเศรษฐศาสตรก์บัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

RB 723 Economic Psychology and 

Philosophy of Sufficiency Economy 

ศึกษาบทบาทของปัจจัยและกระบวนการทาง

จิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการเลือก การ

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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ตัดสนิใจ ความกนิดีอยู่ดีของหน่วยเศรษฐกจิ 

ทฤษฎีพรอสเพค ฟังกชั์นมูลค่า ผลกระทบการ

วางทุน การสร้างกรอบทางความคิดและการคิด

เชิงบัญชี การหลีกเล่ียงการสญูเสยี การแก้ปัญหา

แบบรวบยอดและความเบ่ียงเบนของกระบวนการ

คิด การประยุกต์แนวคิดจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์

กบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

วป 732 กลวิธี และการประเมินผล เพือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB 732 Techniques and Evaluation  for  the  

Development of Work Life Quality  

              วิเคราะห์คุณภาพชีวิตของบุคคลในงาน

อาชีพ และในสถานการณ์ต่างๆ  ศึกษาสาเหตุ 

กระบวนการ  และผลของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ท างาน และการด าเนินชีวิตทั่วไป    ตลอดจนการ

พัฒนาตนเองและผู้อื่นเพ่ือความสมบูรณ์ทางจิต 

รวมทั้งแสวงหาวิธทีี่จะสร้างเสริมและรักษาคุณภาพ

ชีวิตที่เหมาะสม  โดยอาศัยวิธกีารทางพฤติกรรม

ศาสตร์ 

วป 732 กลวิธี และการประเมินผล เพื่อการ

พฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB 732 Techniques and Evaluation  for  the  

Development of Work Life Quality  

การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของบุคคลในงานอาชีพ 

และในสถานการณ์ต่าง ๆ สาเหตุ กระบวนการ 

และผลของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน

และการด าเนินชีวิตทั่วไป การพัฒนาตนเองและ

ผู้อื่นเพ่ือความสมบูรณ์ทางจิต และการหาวิธทีี่จะ

สร้างเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตด้วยวิธกีารทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 781 การถา่ยทอดทางสงัคมเกีย่วกบัการ

ท างาน 3(3-0-6) 

RB 781 Work  Socialization  

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีาร และ

กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมเร่ืองการท างาน การ

ถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การและวิชาชีพ รวมทั้ง

ปัจจัยเชิงเหตุของการท างานและผลของงานที่มีต่อ

บุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล 

วป 781 การถ่ายทอดทางสงัคมเกี่ยวกบัการ

ท างาน 3(3-0-6) 

RB 781 Work  Socialization 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีาร และ

กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมเร่ืองการท างาน 

การถ่ายทอดทางสงัคมขององค์การและวิชาชีพ 

ปัจจัยเชิงเหตุของการท างานและผลของงานที่มี

ต่อบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 787 พุทธศาสนากบัการพฒันาพฤติกรรม

มนุษย ์3(3-0-6) 

RB 787 Buddhism  and  Human  Behavior  

Development    

ศึกษาธรรมชาติแห่งพฤติกรรมมนุษย์ทั้ง 3 ด้านคือ  

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม  โดยเน้นการเกดิ

ของพฤติกรรมที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมซ่ึงเป็นกฎ

หน่ึงในกฎของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย 5 กฎ  

ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้พัฒนา  ซ่ึง

เกดิจากเจตนาที่มีตัณหาเป็นแรงผลักดันกบั

พฤติกรรมที่พัฒนาแล้วซ่ึงเกดิจากเจตนาที่

ประกอบด้วยปัญญาศึกษากระบวนการพัฒนา

พฤติกรรมมนุษย์ด้วยไตรสกิขา โดยมีบุพนิมิตของ

มรรค  7 ประการ เป็นตัวน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา 

และเป็นตัวเสริมให้การพัฒนามีประสทิธผิล 

คุณสมบัติที่ส  าคัญของกลัยาณมิตร การเข้าใจความ

แตกต่างระหว่างบุคคล อนัมีเร่ืองจริต 6 และบุคคล  

4  ประเภท   ตลอดจนศึกษาเกณฑใ์นการตรวจสอบ

ผลของการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ คือ ภาวนา 4 

วป  761พุทธศาสนากบัการพฒันาพฤติกรรม

มนุษย ์3(3-0-6) 

RB 761 Buddhism and Human Behavior 

Development 

ศึกษาธรรมชาติแห่งพฤติกรรมมนุษย์ทั้ง 3 ด้าน 

คือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยเน้น

การเกดิของพฤติกรรมที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรม

ซ่ึงเป็นกฎหน่ึงในกฎของธรรมชาติที่เป็นไปตาม

เหตุปัจจัย 5 กฎความแตกต่างระหว่างพฤติกรรม

ที่ยังไม่ได้พัฒนา ซ่ึงเกดิจากเจตนาที่มีตัณหาเป็น

แรงผลักดันกบัพฤติกรรมที่พัฒนาแล้วซ่ึงเกดิจาก

เจตนาที่ประกอบด้วยปัญญาศึกษา

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วย

ไตรสกิขา โดยมีบุพนิมิตของมรรค 7 ประการ 

เป็นตัวน าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และเป็นตัว

เสริมให้การพัฒนามีประสทิธผิล คุณสมบัติที่

ส  าคัญของกลัยาณมิตร การเข้าใจความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล อนัมีเร่ืองจริต 6 และบุคคล 4 

ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑใ์นการตรวจสอบ

ผลของการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ คือ ภาวนา 4 

                                      

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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 วป884 สมัมนาเทคนิคการแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้และสรา้งสนัติภาพ   3(1-4-4) 

RB884 Seminar in Techniques of Conflict 

Resolution and Peace building  

การศึกษาเทคนิคส าหรับการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งและสร้างสนัติภาพ เช่น การเจรจา การ

ไกล่เกล่ีย การร่วมมือ การแก้ปัญหา สนุทรียสาธก 

การไม่ใช้ความรุนแรง และเทคนิคการสร้าง

สนัติภาพขององค์การสหประชาชาติ นอกจากน้ี 

จะเน้นปลูกสร้างกลยุทธเ์ช่นรณรงค์นโยบาย

สนัติภาพ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป  886 สมัมนาการวิจัยพฒันศึกษาการเพือ่ชีวิต

การท างาน 3(1-4-4) 

RB  886 Seminar in Development Education 

Research for Work Life 

อภิปรายแนวทางการวิจัยที่ได้จากการประมวล  

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการใช้การศึกษา  

พัฒนาบุคคล  สงัคม  และการเตรียมบุคคลเพ่ือชีวิต

การท างาน  ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการใช้การศึกษาทั้งใน

ระบบและนอกระบบ  การฝึกอบรมพิเศษเพ่ือพัฒนา

บุคคล และสงัคมให้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้  

โดยวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา และพิจารณาความ

เหมาะสมกบัจิตลักษณะของผู้เรียน  จิตลักษณะของ

ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในการให้การศึกษา  

ตลอดจนเน้นถึงการพัฒนาบุคคลเพ่ือชีวิตการท างาน

ในชีวิตในอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

วป  886 สมัมนาการวิจัยพฒันศึกษาการเพื่อ

ชีวิตการท างาน 3(1-4-4) 

RB  886 Seminar in Development Education 

Research for Work Life    

แนวทางการวิจัยจากการประมวล ทฤษฎี งานวิจัย

เกี่ยวกบัการใช้การศึกษา เพ่ือพัฒนาชีวิตการ

ท างาน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การ

ฝึกอบรมพิเศษ ความเหมาะสมกบัจิตลักษณะ

ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน สภาพแวดล้อมในการ

ให้การศึกษา การพัฒนาบุคคลเพ่ือชีวิตการ

ท างานในชีวิตในอาชีพต่าง ๆ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล                                                                    

1(0-0-3)                                                                 

RB 991 Individual  Study 

ศึกษาอย่างลึกซ้ึงเป็นรายบุคคลตามความต้องการและ

สนใจของนิสติแต่ละคนในหัวข้อประเดน็ต่างๆ ที่เป็น

แนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิคการวิจัย 

วป 991 การศึกษาเฉพาะบุคคล 3(0-0-3)                                                                  

RB 991 Individual Study 

ศึกษาอย่างลึกซ้ึงเป็นรายบุคคลตามความต้องการ

และสนใจของนิสติแต่ละคนในหัวข้อประเดน็ต่าง 

ๆ ที่เป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือ

เทคนิคการวิจัย 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

    กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจัย   

วป 803 ปฏิบติัการวิจัย  I 3(1-4-4)  

RB 803 Research  Practicum  I  

            ประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์

สงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเป็นโครงการวิจัย

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาบุคคลและ

สงัคม 

วป 803 ปฏิบติัการวิจัย  

RB 803 Research  Practicum 3(1-4-4) 

ประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม

ศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์

สงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเป็น

โครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือ

พัฒนาบุคคลและสงัคมปฏบิัติการวิจัยในขั้นตอน

ใดขั้นตอนหน่ึง โดยอาจท าวิจัยเป็นกลุ่ม หรือเข้า

ร่วมในงานวิจัยของผู้มีประสบการณ์วิจัยสงู โดยมี

จ านวนช่ัวโมงปฏบิัติการอย่างน้อย 120 ช่ัวโมง 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป  804 ปฏิบติัการวิจัย  II 3(1-4-4) 

RB  804 Research  Practicum  II  

การร่วมด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร์ โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการวิจัย 

เร่ิมต้ังแต่การวางแผนโครงการวิจัย การด าเนินการ

วป 804  ปฏบิัติการวิจัยขั้นสงู 3(1-4-4) 

RB 804  Advance Research Practicum 

ด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการวิจัย เร่ิมต้ังแต่

การวางแผนโครงการวิจัย เกบ็รวบรวมข้อมูลและการ

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

วิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือน าเสนอและ

เผยแพร่ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือน าเสนอ

และเผยแพร่ 
 

วป 899  ปริญญานพินธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต  

36 หน่วยกิต 
ปพอ 891  ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาเอก                         

36 หน่วยกิต 

GRD 891  Doctoral Dissertation                                         

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 

วป 999  ปริญญานิพนธร์ะดบัดุษฎีบณัฑิต                                     

48 หน่วยกิต 
ปพอ 892  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาเอก                                    

48 หน่วยกิต 

 GRD 892   Doctoral Dissertation 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวชิา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวิชา 

 รายวิชาใหม่ 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 
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MEMORANDUM OF UNDERSTA~DING 

I 


I 

I 

I 


BETWEEN 

International Islamic University Malay?ia 


Department of Psychology, KIRKH 


AND 


Srinakharinwirot University Thailanq 

Behavioral Science Research Institute 

(ON: 5th October 2012) 
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, 
, . 

I 

I 
II Version No.1/2012 

Effe~tive from 18Jan 2012 

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

l
representatives and permitted assigns; (hereinafter l referred to 
singularly as lithe Party" and collectively as lithe PartiesJ/, I 

WHEREAS 

A. 	IIUM is an established University which strives to trengthen its 
academic and research excellence through various ~collaboration 
with other parties and institutions; , 

B. 	BSRI is an established Institute which is committ d to pursuing 
high inter-national standards of excellence in re earch and in 
postgraduate education for the betterment of national and 
international communities. 

C. 	The Parties are desirous of entering into this Me,: orandum of 
Understanding to declare their respective interltions and to 
establish a basis of co-operation and collaboration between the 
Parties upon the term as contained herein. 
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I 

.. I 

It 

I.' 

, ~ 


,• 

•
•
II 

•

I 

•

• 


HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows: 

ARTICLE 1 

OBJECTIVE 

The Parties, subject to the terms of this Memorandum of 
Understanding and the laws, rules, regulations and n~~ional policies 
from time to time in force in each Party's country, will! endeavour to 

: I 

strengthen, promote and develop research and academic co
operation between the Parties on the basis of equality and mutual 
benefit. 

ARTICLE 2 

AREAS OF CO·OPERATION 
I 

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

(a) cross cultural research; 
(b) international postgraduate colloquium; 
(c) publication; 
(d) staff and student exchange; and 
(e) any other areas of co-operation to be mutuall 

by the Parties. 

: 

agreed upon 

Page 30f9 

Version No.l/2012 
Effeivefrom 18Jan 2012 

I 

II 



1. 	This Memorandum of Understanding will not giv, rise to any 
financial obligation by one Party to the other. 

2. Each Party will bear its own cost and expenses in relation to this 
•
II 

• 
Memorandum of Understanding. 

•
j 

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

I· 

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

III 

., i 
ARTICLE 3., FINANCIAL ARRANGEMENTS 

, I 

obligations, express or implied. 

ARTICLE 5 

NO AGENCY 

Nothing contained herein is to be constituted as a 
partnership or formal business organization of any kind 
Parties or so to constitute either Party as the agent of the 

Version No.112012 
Effe lve from 18Jan 2012 

jpint venture 
[between the 

qther. 
i 
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ARTICLE 6 

ENTRY INTO EFFECT DURATION AND TERMINA ON 

I 

I
1. This Memorandum of Understanding will come int .Ieffect on the 

date of signing and will remain in the effect for a Iperiod of 10 
(ten) years. 

2. This Memorandum of Understanding may be e~~ended for a 
further period as may be agreed in writing by the Patties. 

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

ARTICLE 7 

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIG 
, 

TS 

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

2. 	 The use of the name, logo and/or official emblem ()f any of the 
Parties on any publication, document and/or paper is prohibited 
without the prior written approval of either Party. 
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3. 	 Notwithstanding anything in paragraph 1 above, t ~ intellectual 
property rights in respect of any technological devllopment, and 
any products and services development, carried out ;1 

(i) 	 Jointly by the parties or research results obt~'ned through
I 

the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned 

by the Parties in accordance with the terms t : be mutually 
I 

agreed upon; and ' 

I 

{ii} 	 Solely and separately by the party or the re ¢arch results 
i 

obtained through the sole and separate effo . ,of the party, 

shall be solely owned by the party concerned. 

ARTICLE 8 


CONFIDENTIALITY 


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

I 

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

, . 

, 
Page 6of9 

I 



1 • 

I• Version No.1/2012 
Effec 1 e from 18Jan 2012 

i 	 including but not limited to any document, inform tion or data 
I 

which designated in writing to be confidential or ~y its nature 
intended to be for the knowledge of the Receiving party or if• 

: i 

orally given, is given in the circumstances of confiderlce. 

i! 
i 
,, 
I 

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

ARTICLE 9 


SUSPENSION 


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

ARTICLE 10 

SETILEMENT OF DISPUTES 

Any difference or dispute between the Parties co cerning the 
interpretation and/or implementation and/or application pf any of the 
provisions of this Memorandum of Understanding sh II be settled 
amicably through mutual consultation and/or negotiations :between the 

I 
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parties through diplomatic channels, without reference ~o any third 
party or international tribunal. I 

I 

ARTICLE 11 


NOTICES 


Any communication under this Memorandum of Underst rding will be 
in writing in the English language and delivered by regis iered mail to 

I 

the address or sent to the electronic mail address or facsimile number 
of Department of Psychology or the Behavioral Scie ice Research 

I 
Institute, as the case may be, shown below or to such ot¢r address or 
electronic mail address or facsimile number as either palrity may have 
notified the sender and shall, unless otherwise providJd herein, be 
deemed to be duly given or made when delivered to th~ recipient at 
such address or electronic mail address or facsimile number which is 
duly acknowledged: 

To (IIUM): 	 Department of Psychology 
International Islamic University Malaysia 
(Company. No. 101067-P) I 

Jalan Gombak 
53100 Kuala Lumpur. 
Tel: +603 61965147 
Fax: +603 6196 5063 

To (BSRI): 	 Behavioral Science Research Institute, 
Srinakharinwirot University, 
114 Sukhumvit Soi 23 Road, 
Klongtoey Nua, Wattana, • 
Bangkok- 10110, Thai/anti 
Tel: +6626495000 ext 7600 
Fax: +66 2620809 
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The foregoing record represents the understandings rea~red between 
the Department of Psychology and Behavioral Scie~~e Research 
Institute upon the matters referred to therein. 

IN WITNESS WHEREOF the Parties have hereunto caused this 
Memorandum of Understanding (MoU) to be duly executed as at the 
date first above mentioned. 

FOR IIUM 

Prof. Dato' Sri Dr. Zaleha 
Kamaruddin 
Rector 
IIUM 

DATE ...?.r:t.i:!.~~..~~.... 
In the presence of: 

b october .uP/).
DATE ••••••••.•••••.••••••...•.•..••.•.•• 

FOR BSRI 

, 

(J/U ~ Y6ffae 
............... " •• "" ............... If .................... ~., ............. .. 


Assoc.Prof. Dusadee Yoelao 

Director 
BSRI 

s Of!;~ Y,/LDATE ••••••••.••••••••••••••••. tI ••••••• 

In the presence of: 

, 

Ktuv.t ~ . 
, 
, 

! 

..........................~l!!::..M.... .~... 

I 

Dr.Kanu Priya Moha i 

Lecturer I 
I 

I 
BSRI 

, 

DATE •.. ~..~.C:l'!.~ .. .~..!.7.
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Journal of Behavioral Science for Development ISSN 2228-9453    Vol.9   No.2, August  2017  

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  สิงหาคม 2560   ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Journal of Behavioral Science for Development 

ISSN 2228-9453  Vol.9  No.2  August 2017   ปีที่ 9  ฉบับที่ 2   สิงหาคม 2560 

เจ้าของ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ  
  บุคคลและสังคม 
 2) เพื่อเป็นเวทีในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด แนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคคล              

และสังคม ด้วยวิทยาการทางพฤติกรรมศาสตร ์
บรรณาธิการอาวุโส 
 รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กองบรรณาธกิาร 
 ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร กาญจนการุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์  จงวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ จันประเสรฐิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขานุการวารสาร 
 นางกรรณิการ์  ศรีเกต ุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ติดต่อกองบรรณาธิการ 
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 114  สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 17600 โทรสาร (02) 258-4482 
พิมพ์ที่   

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนพริ้นท์ติ้ง  
 25/90 หมู่บ้านไลโอ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230   

 โทรศัพท์ (08) 4935-3030   E-mail: kaenla11@gmail.com 



 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Science Research Institute  

.com 

 

 
 

 
 

 
เจ้าของ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วัตถุประสงค์: 
 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ได้สร้างผลงานทางวิชาการท่ีเป็นวิทยาการใหม่ ๆ  

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กองบรรณาธิการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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