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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลกัสูตร 
ภาษาไทย     หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ  Master of Science Program in Applied Behavioral Science Research   
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)      : วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Science (Applied Behavioral Science Research) 
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   :  M.S. (Applied Behavioral Science Research Program) 

 
3. วชิาเอก 

     - 
4. จํานวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

     จํานวนที่เรียนตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รปูแบบ 
          หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2    
 หลักสตูรบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 

5.2 ภาษาที่ใช ้
ภาษาไทย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 

5.3  การรับเขา้ศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
หลักสตูรการวจัิยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร ์กับ  International  Islamic University of  Malaysia (IIUM) และสมาคมจติวิทยาแห่งประเทศไทย 

5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศกึษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพหลกัสูตร และการพิจารณาอนมัุติเห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 เริ่มใช้หลกัสูตรน้ีโดยเปิดรับนิสติเพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2  

ปีการศึกษา 2555 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  อนุมัติเห็นชอบ

หลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 4  วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2554 
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  อนุมตัิเหน็ชอบหลักสตูรในการประชมุ

ครั้งท่ี 9 วันที่  22  กันยายน พ.ศ.2554 
สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุมัตหิลักสูตรในการประชมุคร้ังที ่11/2554 วันท่ี 9

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อนุมัติเห็นชอบหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 วันที ่3 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลกัสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ในปีการศึกษา 2558 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศกึษา 
ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย  

อาจารย์  นักประเมินโครงการ  นักบริหารโครงการ  นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิทางการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลกัสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศกึษา
ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

1 รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์                2531
วท.ม. (สุขศึกษา)                                 2535 
ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)          2546 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 
ม. มหิดล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

2. อ.ดร. จรัล  อุ่นฐิติวัฒน ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์                             2527
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   2532 
วท.ด. (การวจัิยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   2548 

มศว  บางเขน 
มศว  ประสานมิตร 
มศว ประสานมิตร 

xxxx 

3. อ.ดร. นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล อ.บ. (อักษรศาสตร์)                               2543
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)                             2542 
ว.ม.  (ส่ือสารมวลชน)                            2544 
วท.ด. (การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   2549 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.รามคําแหง 
ม. ธรรมศาสตร ์
มศว ประสานมิตร 

xxxx 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)  และสืบเน่ืองมายังทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2259) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คือ ยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ย่ังยืน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมสร้างรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ดังน้ันในการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนมีความ
รู้เท่าทันและพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีแนวทางที่สําคัญอันหน่ึงคือ การศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือหนุนเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ แต่จากการวิเคราะห์
สถานการณ์การวิจัยของประเทศของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2551) พบว่าประเทศไทยมีปัญหา
ทรัพยากรการวิจัย นักวิจัย ทุนวิจัย องค์การวิจัย และงานวิจัยยังมีอยู่น้อย รวมทั้งคุณภาพของผลงานวิจัยที่ยังขาด
คุณภาพทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความเป็นเลิศในกระบวนการวิจัย งานวิจัยยังไม่ปรับเปล่ียนในด้านการ
บริหารจัดการอย่างรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ งานวิจัยจึงยังไม่สามารถตอบปัญหาของสังคม ไม่
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สามารถเตือนภัยและเตรียมความพร้อมของสังคมได้ ดังน้ันการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์จึง
จําเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของประเทศด้วยการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการทําวิจัยเชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะมีคุณค่าทั้งทางด้านป้องกันและแก้ปัญหาสําคัญ
ของบุคคล สังคมตลอดจนประเทศชาติสืบไป 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาหลักสูตรจะคํานึงถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  

ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมาก  ทําให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมน้ันไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง  ดังน้ันการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์  องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์  รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถชี้นําในการป้องกัน  เตรียมพร้อมและแก้ปัญหาของบุคคลและสังคม
ได้  รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ี จึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความ

ต้องการของประเทศที่ต้องการพึ่งนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
ที่มีความสามารถในการทําวิจัยในลักษณะบูรณาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคมได้ 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ  และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้  ด้วยเหตุน้ีการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
ความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสังคมระดับชาติและสากล 
 
 
13. ความสัมพันธก์ับหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

หลักสตูรน้ีเป็นหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ันบางรายวิชาสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
หลักสตูรอื่นทีต่อ้งการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางการวิจัยท่ีมีคุณภาพ  การดาํเนินการเรียนร่วมของ
หลักสตูรอื่นในสาขาน้ีจะเป็นการทํางานและการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย และสาขาที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
ปรัชญา 

 บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นําที่บูรณาการองค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการ
วิจัย เพียบพร้อมคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างย่ังยืน 

 ความสําคญั   
  พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หน่ึงที่มีความจําเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยยึดมั่นใน
หลักการท่ีว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพ่ือช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผล
ต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และนําไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศได้อย่างย่ังยืน ซึ่งสอดรับ
กับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2551 - 2554) ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2     (พ.ศ. 2551 - 2565) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับเปลี่ยนแปลง
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ นําไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งน้ีการพัฒนาดังกล่าวได้ดําเนินการผ่านทาง 
กลยุทธ์หลักคือการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานมีการกําหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยและ
พัฒนาด้านวิถีชีวิตโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมี
การกําหนดเป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและบุคลากรให้เกิด
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาสังคมต่อไป 
    อน่ึงศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และสังคมวิทยา มักเป็นศาสตร์ที่มี
จุดกําเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจนํามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทย จะต้องมีการปรับให้
เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการประยุกต์ท้ังด้านแนวคิด/ทฤษฎีและ
วิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากน้ีการใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวก็ไม่สามารถทําความเข้าใจปัญหาของบุคคล
และสังคมได้อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้จากหลายศาสตร์เข้ามาช่วยตอบโจทย์วิจัย ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ที่มีลักษณะสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันออก  
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วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 เพ่ือผลติมหาบัณฑิตทีม่ีคุณลกัษณะที่พึงประสงคด์ังตอ่ไปน้ี 
 1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
 2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและประยุกตอ์งค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใชใ้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการ
ทุกๆ 5 ปี  

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี ้
การพัฒนาหลกัสูตร 
1.ทําวิจัยเพ่ือประเมินผลและติดตาม
การใช้หลักสตูร 
 
 
 
 
 
การพัฒนาการเรียนการสอน 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการทําวิจัย
และการเรียนการสอน 

 
1.นําผลการประเมินหลักสตูรจาก
คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑติ มาเป็นข้อมลู
ปรับปรุง 
2.ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑติ 
 
1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 
 
 
2. รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
1.ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี ้
 2. สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสติ

เข้าร่วมประชมุวิชาการและเสนอ 
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
 
3. สนับสนุนให้นิสิตร่วมทําวิจัยกับ
คณาจารย์ในสถาบัน 

2.ร้อยละของอาจารย์ประจําและ
นิสิตท่ีเข้าร่วมประชมุวิชาการหรือ 
นําเสนอผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.ร้อยละของนสิิตท่ีร่วมทําวิจัยกับ
คณาจารย์ในสถาบัน 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษา โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด

ที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 
 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
 วันเวลาในการเรียนการสอนเป็นช่วงในและนอกเวลาราชการ เวลานอกราชการเปิดเรียนวันเสาร์และ
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  โดยภาคการศึกษาต้น เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน และภาค
การศึกษาปลาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์  ส่วนภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศกึษา 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติท่ัวไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 3 ข้อที ่17 และ/
หรือ ตามมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
 ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสตูร วท.ม. สาขาวชิาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นนิสิตที่ได้เข้าศกึษาใน
หลักสตูร ปร.ด. และไมส่ามารถเรียนจบตามเง่ือนไขของหลักสตูร ปร.ด.สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์
สามารถเปลี่ยนสถานภาพนิสิต และมีการโอนหน่วยกิตจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และคณบดบัีณฑิต
วิทยาลัย และให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2554 ในหมวด7 การเปลี่ยน
สภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 ปัญหาของนิสิตแรกเข้าสําหรับหลักสูตรน้ี รวบรวมได้ดังน้ี 

(1) นิสิตส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาแกนของ
หลักสูตรไม่เท่ากัน เน่ืองจากเปิดรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

(2) นิสิตส่วนหน่ึงมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไม่เท่ากัน 
2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 หลักสูตรฯ ได้เตรียมวิธีดําเนินการป้องกัน และช่วยเหลือนิสิตที่อาจประสบปัญหาดังข้อ 2.3 โดยจัดวิชา

บังคับที่เป็นวิชาพ้ืนฐานให้นิสิตแรกเข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เช่น วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์
พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และพ้ืนฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ รวมท้ังจัดการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่
นิสิตขาดความรู้พ้ืนฐานที่เป็นวิชาแกน นอกจากน้ันยังจัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วย
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สําเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี 
ตารางแสดงจํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแตล่ะปีและคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  

จํานวนนสิิต 2555 2556 2557 2558 2559
จํานวนที่คาดว่าจะรับ 25 25 25 25 25
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จ - - 25 25 25
จํานวนสะสม 25 50 50 50 50

2.6 งบประมาณตามแผน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
(ปีการศึกษาละ 25 คน) ดังน้ี  
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งบประมาณของหลักสตูร  ป.โท  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

    ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม  
  (ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

ค่าตอบแทนผู้สอน ( 27 หน่วยกิต x 1200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาค)  486,000 
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน ( 100,000 บาท ต่อปี x 2 ปี) 200,000 
ค่าใช้จา่ยเพ่ือการประชาสัมพันธ์  120,000 

ค่าใช้จา่ยในการจัดสัมมนา  ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ตลอดหลักสูตร                             250,000 
ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้สําหรับนิสิต 100,000 
ค่าใช้จา่ยสําหรับหนังสือและวารสาร ตลอดหลักสูตร                                  
ค่าใช้จา่ยในการพานิสิตไปดูงานและฝึกปฏิบัติภาคสนามในประเทศ(10,000x25คน) 

100,000 
250,000 

ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์/เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิต 25 คน คนละ 5,000 บาท 125,000 
   ค่าใช้จา่ยสถานท่ี/ห้องเรียน (ปีการศีกษาละ 50,000บาทX 2ปีการศึกษา 100,000 

→ ค่าใช้จา่ยรวม 1,731,000 

  → ค่าใช้จา่ยต่อหัว (คา่ใช้จา่ยรวม/จํานวนนิสิตขั้นตํ่า 25  คน)   69,240 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สาํนัก 10,386 79,630 
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,462 
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นตํ่า 5%) 3,462 

 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5% 3,462   

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 10,000 89,630 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว) -   

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(5%)  13,443.90 103,100 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 28,608 131,700 
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จาํนวนปี) 8,720 
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จาํนวนปี) 6,000 
ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จํานวนปี) 2,080 

  ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย (5,904 x จาํนวนปี) 11,808 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   131,700 
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2.7ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39     
 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เป็นแผน ก แบบ ก 2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
ทําวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ตารางแสดงโครงสร้างหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  

หมวด วท.ม. (แบบ ก 2) 
     หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือก                     6  หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์                    12 หนว่ยกิต 
รวม                   39 หนว่ยกติ 
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3.1.3 รายวิชา 
ความหมายของรหัสวชิาที่ใช้ในหลกัสูตร 

          รหัสตัวอักษร 
          วป (RB)  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

รหัสตัวเลข 
เลขรหัสหลักรอ้ย  หมายถึง  ระดับปริญญา 
เลขรหัสหลักสบิ  หมายถึง  แขนงวิชา 
 
หลกั รหัส ความหมาย
ร้อย 5, 6 วิชาบรรยายระดับปริญญาโท 

 8  วิชาปฏิบัติการระดับปริญญาโท 
 

สิบ  แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสูตร ได้แก ่
 0 วิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 1 วิชาที่เก่ียวกับสถิต ิและคอมพิวเตอร์ 
 2,3 วิชาที่เก่ียวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์
 4,5 วิชาที่เก่ียวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในหมวด

วิชาพฤติกรรมศาสตร์ 
 6 วิชาที่เก่ียวกับสังคมศาสตร์อืน่ๆ 
 7 วิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 8 วิชาที่เป็นสหวิทยาการ
 9 วิชาพิเศษ

ความหมายของเลขรหสัแสดงจํานวนหนว่ยกิต 
                  เลขรหัสนอกวงเล็บ   หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
                     เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
                     เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 2   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
                     เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 3   หมายถึง  จํานวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
                     วิชาบรรยาย 3              หน่วยกิต  เทา่กับ  3(3-0-6), 3(2-2-5)       
             วิชาปฏิบัติการวิจัย 3       หน่วยกิต  เท่ากับ  3(1-4-4) 
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 ก.  กลุม่วิชาระเบียบวิธีวิจัย  (9 หน่วยกิต)  
 วป  501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  I                                          3(2-2-5) 

RB  501  Research  Methods  in  Behavioral  Science  I 
วป  502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์              3(2-2-5) 
RB  502  Construction  and  Development  of  Measuring   

       Instruments  in  Behavioral  Science 
วป  511 สถิตเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทางพฤติกรรมศาสตร์ I            3(2-2-5) 
RB  511  Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  I 
 
ข.   กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (9 หน่วยกิต)  
วป  521  พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา                         3(3-0-6) 
RB  521  Behavioral  Science  in  Psychological  Perspectives 
วป  541  พ้ืนฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์               3(3-0-6) 
RB  541  Social  Foundations of  Human Behavior 
วป  581  การถ่ายทอดทางสงัคมกับพัฒนาการของมนุษย์                       3(3-0-6)                  
RB  581  Socialization and Human Development 
 
ค.   กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย (3 หน่วยกิต)  
วป  803  ปฏิบัติการวิจัย I                                       3(1-4-4) 
RB  803  Research  Practicum  I 
 
 หมวดวิชาเลือก                                                                    (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) 

นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุม่วิชาระเบียบวิธีวิจัย และกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์รวมแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกในกลุ่มวชิาระเบียบวธิวีิจัย 
วป  510    ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์         3(2-2-5) 
RB  510    Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research 
วป  512    สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มลูทางพฤติกรรมศาสตร ์II            3(2-2-5) 
RB  512    Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  II 
วป  513    การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                  3(2-2-5) 
RB  513    Computer  Applications  in  Behavioral  Science  Research 
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วิชาเลือกในกลุ่มวชิาพฤติกรรมศาสตร ์
วป  522    ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต          3(3-0-6) 
RB  522   Theories  and  Research  in  Psychological  Development 
วป  523   การวิเคราะห์พฤติกรรม และการปรับพฤติกรรม         3(2-2-5) 
RB  523  Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification 

              วป  531  การรับรู้  การรู้คิด  และการสื่อสาร              3(3-0-6) 
 RB  531   Perception,  Cognition  and  Communication 
 วป  532   เจตคติและการทํานายพฤติกรรม           3(3-0-6) 
 RB  532  Attitudes  and  the  Prediction  of  Behavior 
 วป  533     จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือ   3(3-0-6)                               
                         คุณภาพชีวิตการทํางาน                                                        
 RB  533  Positive Psychology and Conflict Management for the  

              Quality of Work Life 
วป  534     ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการทํางานต่างวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
RB  534     Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context 
วป  542   การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยนชั้นทางสงัคม         3(3-0-6) 
RB  542   Social  Stratification  and  Social  Mobility 
วป  543  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์         3(3-0-6) 
RB  543  Social  Change and Human Behavior 
วป  544  โครงสร้าง และระบบสังคม                                                   3(3-0-6) 
RB  544   Social Structure and Social System 
วป  545  พฤติกรรมเบ่ียงเบน            3(3-0-6) 
RB  545   Deviant  Behavior 
วป  546 การวิเคราะห์และการพัฒนาครอบครัว          3(3-0-6) 
RB  546 Family  Analysis  and  Development 
วป  561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมือง          3(3-0-6) 
RB  561 Political  Structure  and  Process 
วป  571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม                      3(3-0-6) 
RB  571 Population and   Social Development 
วป  574      การวิเคราะห์และสร้างพฤติกรรมการเรียนรูโ้ดยริเริ่มจากผูเ้รียน    3(3-0-6) 
RB  574 Analysis  and  Enhancement  of  Self  - Directed  Behavior 
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วป  582 พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน           3(2-2-5) 
RB  582 Behavioral  Science  and  Poverty 

              วป  583      จรยิธรรมกับจริยศึกษา                                                         3(3-0-6)                              
              RB  583       Morality  and  Moral  Education 
              วป 584 การพัฒนาในสงัคมไทย                     3(3-0-6) 

RB 584 Development  in  Thai  Society 
วป 591 การคิดถูกวิธ ี           3(2-2-5) 
RB 591  Right  Thinking 
วป 681 สภาพแวดล้อมกับการปรับตวั         3(3-0-6) 
RB 681 Environment  and   Adjustment  
วป 682    การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน                3(2-2-5) 
RB 682    Research for Youth Development Policy 
วป 683       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ  3(2-2-5)                                

             การทํางาน                                                                      
              RB 683       Philosophy of Economy Sufficiency and the Development  
                              of Quality of  Life and Work 
    วป 687       การดํารงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพ่ือการพัฒนา                     3(3-0-6) 

          บุคคลและสังคม 
             RB 687       Community  Living  and  Planning  for  Personal-Social   

          Development 
 
ง.   ปริญญานิพนธ์ 

วป 699       ปริญญานิพนธ์                           12 หน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 
  หลักสตูรฯ จัดแผนการเรียนรายภาค จําแนกตามระบบทวิภาค ดังน้ี 

ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 
วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I      3(2-2-5) 
วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรม 
          มนุษย์                                          3(3-0-6)   
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการ 
              ของมนุษย ์                               3(3-0-6)   

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทาง 
           พฤตกิรรมศาสตร ์                         3(2-2-5)   
วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูทาง 
           พฤตกิรรมศาสตร์ I                        3(2-2-5)    
วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา           3(3-0-6)   

รวมรายวิชา 9 หนว่ยกิต รวมรายวิชา 9 หนว่ยกิต 
ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1 

วป 803 ปฏิบัติการวิจัย I                             3(1-4-4) 
วป 699 ปริญญานิพนธ ์
วิชาเลือก (เลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต) 

รวมรายวิชา 3-9 หนว่ยกิต และ 
ปริญญานพินธ์ 12 หน่วยกติ 

 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

    กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย  
วป  501 วธิกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์ I                                                                 3(2-2-5) 
RB 501   Research  Methods  in  Behavioral  Science I 
ศึกษางานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใชใ้นการทําความเข้าใจ อธิบาย ทํานาย พฤติกรรม
บุคคลและสังคม  โดยศึกษาข้ันตอนต่างๆของการวิจัยตั้งแต่การเลอืกปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์จนถึง
การเผยแพร่ผลจากการวิจัย การเลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจัย  และทําการวิพากษ์วิจารณ์จุดแข็ง และ
จุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลมุการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชงิคุณภาพ ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
Study behavioral science research works to discern the methods used to understand, explain, and predict 
individual and societal behavior, by studying all the research processes. This  from identification of 
behavioral science research questions to the dissemination of research results, selection of appropriate 
research methods, and critical discussion of research strengths and weaknesses – comprising quantitative 
and qualitative researches; and practice construction of standard behavioral science research frameworks. 
 
 



16 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 

วป  502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์                                        3(2-2-5)
 RB 502 Construction and Development  of  Measuring  Instruments in  Behavioral  Science  
           ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธีการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปรทาง พฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการวางแผนเคร่ืองมือวัด  การ
เขียนข้อคําถาม หรือข้อความ  การวิเคราะห์รายข้อ  การทดสอบและการปรับปรุงข้อคําถาม การวิเคราะห์
คุณภาพของเคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธีการใช้
เครื่องมือวัดต่างๆ ในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล   
           A study and practice of the principles of measurement based on the classical test theory and the 
modern test theory; construction and validation of measuring instruments in behavioral science. Also 
included are –measurement design, item/statement writing, item analysis, testing, revision,  validation, and 
writing the construction and development of measuring instruments, as well as using other methods in the 
collection and interpretation of data.   
วป 510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวจัิยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์                                   3(2-2-5) 
RB 510   Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research 
           ศึกษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
           Study statistics for data description and summary, hypothesis testing, mean difference comparison, 
correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive practice analyses using statistical 
software packages; and selection of appropriate statistics to answer behavioral science research problems. 
วป 511  สถิติเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์  I                                           3(2-2-5) 
RB 511   Statistics  for  Data  Analysis  in  Behavioral  Science  I 
           ศึกษาสถิติสําคัญท่ีใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนท้ังทางเดียวและสอง
ทาง การเปรียบเทียบรายคู่สําหรับอิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยฝึกวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป 
          Study the detailed exposition of some of the statistical techniques used in behavioral science 
research, including one-way and two-way analysis of variance with pairwise comparison of means for main 
and interaction effects, analysis of covariance with pairwise comparison of adjusted means, correlation 
analysis, and multiple regression, through intensive exercises using the statistical software package. 
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วป 512  สถิติเพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์  II                                         3(2-2-5)     
RB 512   Statistics  for  Data  Analysis in  Behavioral  Science  II  
          ศึกษาแบบจําลองทางสถิติเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ
เปรียบเทียบพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือใชใ้นแบบแผนการทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ในรูปแบบ
ต่างๆ และฝึกวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 
         Study and practice analysis by statistical software packages, of multi-way analysis of variance 
applicable on various experimental designs in behavioral science research.
วป 513 การใช้คอมพวิเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                                            3(2-2-5) 
RB 513  Computer  Applications  in  Behavioral  Science  Research                                                
          ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพและฝึกปฏิบัติการสืบค้นการ
จัดการขอ้มลู การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผล รวมท้ังการจัดทําบรรณานุกรม 
           Study and practice the use of computer programs and statistical software packages for conducting 
quantitative and qualitative research. Topics include advanced library search, data management, data 
analysis, interpreting statistical output, presenting results and citation management.          

  กลุม่วิชาพฤติกรรมศาสตร์   
วป 521พฤติกรรมศาสตรเ์ชงิจิตวิทยา                                                                       3(3-0-6) 
RB 521 Behavioral  Science  in  Psychological  Perspectives 
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุษยนิยม และผลการวิจัย
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาอธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่มแนวคิดใหม่ๆ รวมท้ังศึกษา
จิตวิทยาสรีระ  และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
       Study concepts, theories, and findings of relevant  topics from psychology and behavioral science 
research, to explain human behaviors, focusing on the Cognitive Approach, Behaviorism Approach, 
Psychoanalysis Approach, Humanism Approach, and other new concepts, including Psycho-Physiology and 
influence of genetics and environment on human behaviors.  
วป  522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต                                                               3(3-0-6) 
RB 522  Theories  and  Research  in  Psychological  Development 
           ศึกษาทฤษฎี และการวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้คิด และภาษา  อารมณ์  
สังคม  และจริยธรรม  ตลอดจนศึกษาวิธีการวิจัยเชิงพัฒนาการแบบต่างๆ   
          An introduction to theories and research in psychological development, emphasizing cognitive, 
linguistic, socio-emotional, and moral development; review of various psychological developmental research 
methods. 
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วป 523  การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤตกิรรม                                                   3(3-0-6)
RB 523  Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification 
          ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยาตามทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเง่ือนไข และแนวคิด
พฤติกรรมปัญญานิยม  มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม  ตลอดจนศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้
เทคนิควิธีการต่างๆ ในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล 
          Study concepts, theories, and research findings from Psychology about learning by focus on the 
conditioning theories and Cognitive Behavior Approach. Also includes the study of behavior analysis, and an 
examination of various techniques to develop and change the human behavior. 
วป 531 การรบัรู้ การรู้คิด และการสื่อสาร                                                                  3(3-0-6) 
RB 531  Perception, Cognition, and Communication 
 การศึกษาการรับรู้ การรู้คดิ และการสือ่สารต่างๆ พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด ปัจจัยต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการรับรู้ การรู้คดิ และการสือ่สาร การสือ่สารต่างๆ ที่มีผลตอ่   การรู้คิด การส่งเสริมความสามารถใน
การรับรู้ การรู้คิด และการสือ่สาร 
         Study of perception, cognition and various communication concepts such as: - perceptive and 
cognitive development; related-factors of perception, cognition and communication; communications that 
affect cognition;   development of perception, cognition and communication capabilities. 
วป 532 เจตคติและการทํานายพฤติกรรม                                                                  3(3-0-6) 
RB 532  Attitudes  and  the  Prediction  of  Behavior 
          ศึกษาความหมาย ทฤษฎี การวัด และการปรับเปล่ียนเจตคติ ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคตกัิบพฤติกรรม โดยเน้นจติลักษณะและปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจและทํานาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคตกัิบพฤติกรรมของบุคคลศึกษากระบวนการพัฒนาเจตคติตอ่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
        Study the meaning, theory, measurement, and modification of attitudes; examine the theories and 
research results related to relationship between attitudes and behaviors, with an emphasis on psychological 
characteristics and factors to understand and predict relationship between personal attitudes and behaviors. 
Also examine the process of attitude development on desirable behaviors.  
วป 533 จิตวทิยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการทํางาน                     3(3-0-6) 
RB 533   Positive Psychology and Conflict Management  for the Quality of Work Life 
           ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเชงิบวกเพ่ือการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และ
บูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการจัดการปัญหาความขัดแย้งเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน 
           Study of concepts, theories, and research of positive psychology for development of desired 
characteristics, and integration with the philosophy of economic sufficiency, and conflict management 
process for the work life quality. 
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วป 534  ปฏิสัมพันธแ์ละการปรับตัวในการทํางานต่างวัฒนธรรม                                         3(3-0-6) 
RB 534   Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context 
            ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับค่านิยม และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนท่ีมีวัฒนธรรม
ต่างกัน แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการปรับตัวและวิธีการปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทํางานต่างวัฒนธรรม
ในองค์การเพ่ือสุขภาวะและคุณภาพชีวิตการทํางาน 
            Study concepts, theories and research works on values and social interactions of intercultural 
groups; concepts and theories of adjustment, and practices of intercultural communal living in an 
organization for promoting the quality of work-life. 
วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์                                                         3(3-0-6) 
RB 541  Social  Foundations of Human Behavior 
          ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
ด้านต่างๆ  ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
         Study philosophies, concepts, theories, and social research works fundamental to the various aspects 
of study on human behaviors; and apply those concepts and theories for behavioral science research. 
วป 542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลีย่นช้ันทางสังคม                                                 3(3-0-6) 
RB 542  Social Stratification and Social Mobility 
          ศึกษาการแบ่งชั้นทางสังคมด้วยวิธีการต่างๆ ศึกษาผลงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นทางสังคม
กับบุคลิกภาพของบุคคล ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนชั้นทางสังคมของบุคคลและผลของการเปลี่ยนชั้นทาง
สังคมที่มตีอ่พฤติกรรมของบุคคล 
         Study social stratification through different approaches.  Study research about the relationship 
between social stratification and individual personality.   Study factors of social stratification and effects of 
social mobility on individual behavior. 
วป 543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์                                                    3(3-0-6) 
RB 543  Social  Change  and  Human Behavior 
          ศึกษาที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ปัจจัยต่างๆ ท่ีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ศึกษา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และทฤษฎีสําคัญทางสังคมวิทยาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศึกษาผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อการปรับตนและกลุ่มทางสังคม 
         Study origins of social change, factors that bring about social change.  Study process of social change 
and essential theories of sociology on social change. Examine effects of social change on self-adjustment 
and social group.  
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วป 544 โครงสร้างและระบบสังคม                                                                            3(3-0-6)
RB 544  Social Structure and Social System 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเก่ียวกับโครงสร้าง และระบบสังคมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วิเคราะห์ผลกระทบอนัเกิดจากระบบโครงสร้างสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่มตีอ่สังคมต่างๆ  
         Study of concepts, theories, and research on social structure and system, including social change.  
Analyze impacts of social structure system and change on society.   
วป 545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน                                                                                  3(3-0-6) 
RB 545  Deviant Behavior 
          ศึกษาทฤษฎีสําคัญๆ ว่าด้วยพฤติกรรมเบี่ยงเบน และการใช้ทฤษฎีอธิบายความเบ่ียงเบน รวมทั้งวิเคราะห์
พฤติกรรมเบ่ียงเบนที่สําคัญ 
           Study of concepts, theories, and research on social structure and system, including social change.  
Analyze impacts of social structure system and change on society.   
วป 546 การวิเคราะห์และการพัฒนาครอบครัว                                                            3(3-0-6) 
RB 546 Family  Analysis and  Development 
          ศึกษาครอบครัวประเภทต่างๆ  ในสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม  สังคมชนบทและสังคมเมือง 
บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวต่อบุคคลและสังคม  ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงน้ันใช้ผลการวิจัยหาแนวทางเพื่อพัฒนาครอบครัว
ในสังคมไทย 
        Study of various family types in the agricultural and industrial societies, rural and urban societies, and 
the roles and responsibilities of the family towards the individual and society.  Examine the factors that 
influence changes in family characteristics and role-responsibilities, and the impacts of such changes.  
Application of research results to find directions for family development in Thai society. 
วป 561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง                                                                3(3-0-6) 
RB 561  Political  Structure  and  Process 
           ศึกษาโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และบทบาท
ของสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ  บทบาทชนชั้นผู้นําทางการเมือง  ทหาร  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์
ระบบราชการ  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง  สิ่งแวดล้อมทางการเมือง  
เสถียรภาพทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  การเลือกตั้ง  และนโยบายการบริหารราชการแผน่ดิน 
        Study political structure and process, with emphasis on structure and roles of major political 
institutions, e.g. roles of political elites, military, political parties, bureaucratic interest groups.  In addition, 
study participation, political socialization, political environment, political stability, political change, election, 
and public administration policy.  
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วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม                                                                        3(3-0-6) 
RB 571  Population and Social Development 
          ศึกษาว่าระบบการศึกษา หรอืการศึกษาในส่วนตา่งๆ ทําหน้าที่ในการแปรสภาพทรัพยากรบุคคลสูส่ภาพ
การเป็นพลเมืองด ีการเป็นกําลังแรงงานตามความตอ้งการของงานในสาขาต่างๆ อย่างไรในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน และความจํากัดของทรัพยากรในโลกนี้ วิเคราะห์โดยใช้แนวทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพ่ือแสวงหา
ทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาตามบริบทของสังคมไทย 
        Study how the education system or other dimensions of education function, help to transform human 
resource into good-citizens and in-demand labor forces in respective fields. Undersand the current 
environment and global resource limitation; analyze by the behavioral science approach to explore 
appropriate development directions within the context of Thai society.  
วป 574 การวิเคราะห์และสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเร่ิมจากผู้เรียน                            3(2-2-5) 
RB 574 Analysis and Enhancement of  Self – Directed  Behavior              
          การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ริเริ่มจากผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการศึกษา
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวเป็นรายบุคคล กลุ่ม และสถาบันต่างๆ ในสังคม รวมทั้งศึกษาปัญหา 
แนวโน้ม และการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีริเร่ิมจากผู้เรียน 
        Analysis of self – directed behavior, focusing on learner-centered, as well as a study of related factors 
on individual, group and social institution levels.  Also, examination of the problems, trends, and 
development of self – directed behaviors.   
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์                                                    3(3-0-6) 
RB 581 Socialization  and  Human Development 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของการถ่ายทอดทางสังคม เน้นอิทธิพล
ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อม และศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม  
         Study the concepts, theories, and research findings in socialization and socialization process , focusing 
on the interactions between humans and environment.
วป 582 พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน                                                                   3(3-0-6) 
RB 582 Behavioral Science and Poverty 
          ศึกษาแนวความคิดของความยากจน และความแร้นแค้นในแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความ
แร้นแค้นทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ศึกษาวัฒนธรรมของความยากจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคล และ
ค่านิยมของสังคม ตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความยากจน 
        Study concepts of poverty and scarcity from the behavioral science approach.  Analyze economic, 
social and mental.  Study the culture of poverty, focusing on adjustment of individuals and social values; 
and search for solution of poverty.      
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วป 583 จริยธรรมกับจริยศกึษา                                                                               3(3-0-6) 
RB 583  Morality and Moral Education 
          ศึกษาทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาซึ่งจะช่วยอธิบาย
ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับจริยธรรมของ
บุคคล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏิบัติในโรงเรียนและชุมชน 
        Study the theories and research results in behavioral science –especially psychology and sociology—
that help explain the meaning and factors of ethics.  Study social environments related to individual ethics, 
including approaches of ethics development that are in practice in schools and communities. 
วป 584 การพัฒนาในสังคมไทย                                                                              3(3-0-6) 
RB 584  Development in Thai Society 
          การศึกษาพัฒนาในแง่กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตามแนวคิด colonization, westernization, 
urbanization, industrialization, modernization and globalization 
         Study of development in various change processes. Concept of colonization, 
westernization, urbanization, industrialization, modernization and globalization. 
วป 591 การคิดถูกวธิี                                                                                          3(2-2-5) 
RB 591 Right Thinking 
          ศึกษาความหมายและความสําคัญของการคิดที่เป็นวิธีการแห่งปัญญา ตามแนวคิดทางตะวันออกและ
ตะวันตก พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเพ่ือนํามาใช้ในการปรับวิธีคิดของบุคคลและกลุ่มที่นําไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีข้ึนของ
บุคคลและสังคม 
          Study the meaning and importance of thinking wisdom in Eastern and Western concepts; practice 
application to adjust individual’s and group’s thinking methods for life-improvement of individuals and 
society. 
วป 681สภาพแวดล้อมกับการปรับตัว                                                                        3(3-0-6) 
RB 681 Environment and Adjustment 
          ศึกษาความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและสังคมที่มีผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
การปรับตัวของบุคคล และกลุ่มทางสังคม ศึกษาแนวที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        Study the physical and social environment- changes that affect physical and psychological health, and 
the adjustment of individuals and social groups.  Study the approaches to improve the environment to avoid 
and solve problems, and improve quality of life. 
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วป 682 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน                                             3(2-2-5) 
RB 682  Research for Youth Development Policy 
           ศึกษาและประมวลผลเก่ียวกับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
ศึกษาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและองค์การ 
         Study and review the literature on behavioral science research concerning youth development, both 
at domestic and international levels, as well as study the context of Thai society; - current situation and 
future trend- to impose guideline for research evocative to youth development policy. 
วป 683 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการทํางาน                         3(2-2-5) 
RB 683   Philosophy of Economy Sufficiency and the Development of Quality of Life and Work 
          ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมในดา้นต่างๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางาน                                                           
          Study, analyze and apply the Sufficiency Economy philosophy for the improvement of 
the quality of life in individual and societal levels, and in various dimensions such as the 
quality of work life.    
วป 687 การดาํรงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพื่อการพัฒนาบุคคลแลสังคม                         3(2-2-5)
RB 687  Community living and Planning for Personal-Social Development 
          ศึกษาวิจัยความเป็นอยู่ของคนในเมือง และในชนบทในเชิงนิเวศน์วิทยา และเชิงสังคมวิทยา ผลของการ
ดํารงชีวิตในชมุชนทีม่ีผลตอ่บุคคล ศึกษาแนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมโดยผ่านองค์การต่างๆ 
ในชุมชน 
        Research studies on the life of urban and rural inhabitants in ecological and sociological contexts; 
impacts of community living on persons.  Study planning approaches of personal-social development via 
marginal organizations in community. 

   กลุ่มวิชาปฏิบัติการวิจัย 
วป  803 ปฏิบติัการวิจัย  I                                                                                                   3(1-4-4) 
 RB 803 Research  Practicum  I          
          ประยุกตอ์งค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์สังเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเป็นโครงการวิจัยที่สามารถนําไปใชป้ระโยชน์เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม 
          Applications of multi-disciplinary behavioral science knowledge to synthesize, analyze, and construct 
research project that can be utilized toward individual and social development. 
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ปริญญานพินธ ์
    วป 699  ปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑิต                                                       12 หนว่ยกิต         
     RB 699  Thesis 
                  การดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือการทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
   ที่มีคุณภาพ รูปแบบการวิจัยตอ้งมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย มีการประมวลทฤษฏีและผลการวิจัยที่   
  เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการ เก็บรวบรวมข้อมลูที่น่าเชือ่ถอื    
  เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้
                Procedures for research-format thesis in compliance with the applied behavioral science 
formation. Characteristically, master thesis should be properly designed to answer research problem, to 
contain extensive literature reviews of relevant theories and research, to determine appropriate research 
designs, along with building a valid and reliable data collection process in order that research results can be 
productively applied in a wide variety of areas.    
 
 3.2 ชื่อ สกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร  

ลําดับ
ท่ี 

 
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา
ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลข
ประจําตัว
ประชาชน 

1. รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกําแหง*  พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)                2531
วท.ม. (สุขศึกษา)                                 2535 
ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน           2546 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 
ม. มหิดล 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

2. อ.ดร. จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ * กศ.บ. (คณิตศาสตร)์                            2527
วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   2532 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)   2548 

มศว  บางเขน 
มศว  ประสานมิตร 
มศว ประสานมิตร 

xxxx 

3. อ.ดร. นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล * 
 

อ.บ. (อักษรศาสตร์)                               2535
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)                              2542 
ว.ม.  (ส่ือสารมวลชน)                            2544 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)    2547 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.รามคาํแหง 
ม. ธรรมศาสตร ์
มศว ประสานมิตร 

xxxx 

4. อ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม 
 
 

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)                 2525
วท.ม.(ชีวเภสัช)                                   2529 
กศ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)      2543 
ปร.ด.(วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)             2549 

ม.มหิดล 
ม.มหิดล 
มศว ประสานมิตร 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxx 
 
 

5. อ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ ร.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)          2543
(เกียรตินิยมอันดับ 2)    
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์)                        2545
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                        2552
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 
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หมายเหตุ  :  *  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 
 
3.2.2 อาจารย์ประจํา  

             
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบัน/ปีที่จบ 

1 รศ. ดร. อรพินทร์  ชูชม Ph.D. (Psychology) Vanderbilt  University    
2 รศ. ดร. ดุษฎี  โยเหลา Ph.D. (Educational Research) North Texas State U.      
3 รศ. ดร. อังศินันท์  อินทรกําแหง ค.ด. (การศึกษานอกระบบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
4 ผศ. ประทีป  จินงี่ ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
5 อ. ดร. พรรณี  บุญประกอบ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ           
6 อ. ดร. ยุทธนา  ไชยจูกุล D.P.A. (Public Administrator) U. of La Verne               

   7 อ. ดร. สุภาพร  ธนะชานันท์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ          
8 อ. ดร. จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ          
9 อ. ดร. นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ          
10 อ. ดร. นริสรา  พึ่งโพธิ์สภ ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
11 อ. ดร. จารุวรรณ  สกุลคู D.Psych. (Clin) U of Tasmania, Australia 
12 อ. ดร. วิชุดา  กิจธรธรรม ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
13 อ. ดร. ร.ต.อ. หญิง ปานจักษ์       

เหล่ารัตนวรพงษ์ 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ            

14 อ. ดร. ฐาศุกร์  จันประเสริฐ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ           
15 อ. ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์ วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ม.เชียงใหม่                      
16 อ. ดร. Kanu Priya Mohan วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์) ม. ศรีนครินทรวิโรฒ           

 
 
         3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา 

1 ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทตั Ed.D.(Educational Psychology and Guidance) 

2 ศ.ดร.ดวงเดอืน  พันธุมนาวิน Ph.D.(Social Psychology)

3 ศ.ดร.นงลักษณ ์  วิรัชชัย Ph.D.(Comparative Education)

4 รศ.ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ Ph.D.(Educational Research)
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ลําดับ ชื่อ-นามสกลุ คุณวุฒิและสาขาวิชา 
5 รศ.อัจฉรา  สุขารมณ์ ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา)
6 รศ.ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา) 
7 รศ.ดร.ชุมพร  ยงกิตติกลุ Ph.D.(Educational Psychology)

8 รศ.ดร.สุภาวดี  มิตรสมหวัง Ph.D.(Public Policy)

9 รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน์ Ph.D.(Educational Administration
with Concentration on Research and Evaluation) 

10 ผศ.ดร.ฉันทนา  ภาคบงกช Ed.D.(Elementary Education)

11 ผศ. ดร. วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี Ph.D. (Educational Psychology) 
12 อ.ดร.นพวรรณ  โชติบัณฑ์ Ph.D.(Sociology)

13 อ.ดร.มนัส  บุญประกอบ Ed.D.(Curriculum and Instruction)

14 อ.ดร นิยะดา  จิตต์จรัส Ph.D. (Educational Psychology)

15 อ.ดร.อุทัย  ดุลยเกษม Ph.D.(International DevelopmentEducation) 
16 อ.ดร.สธญ  ภู่คง Ph.D.(Sociology)

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
 ไม่ม ี

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ไม่ม ี

4.2 ช่วงเวลา 
ไม่ม ี

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไม่ม ี

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
หลักสูตรฯ กําหนดให้ผู้จะสําเร็จการศึกษาต้องทําปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ตามระยะเวลาและกระบวนการ

การทําปริญญานิพนธ์ที่และต้องเป็นหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
การดําเนินการขั้นตอนเพื่อการทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มคุีณภาพ

รูปแบบการวิจัยตอ้งมีความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย มีการประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่าง
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กว้างขวาง มีการออกแบบการวิจัยท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูที่น่าเชือ่ถอื เพ่ือให้
ผลการวิจัยสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
การทําปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยจะพัฒนาผลการเรียนรู้แตล่ะด้านของนิสติ ดังน้ี 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

นิสิตเป็นผูม้ีจรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย โดยคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้เก่ียวข้อง เชน่ การไม่เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

2) ด้านความรู ้
นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานท้ังด้านวิธีวิจัยและเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้จาก

การเรียนไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง หรือนําไปสู่การปฏิบัติในด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 

นิสิตมคีวามสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตผุล มีเจตคติทีด่ตี่อการทําวิจัย และ
พร้อมรับการทําวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นิสิตมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและเข้าถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 

รวมทั้งมีความสามารถบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแต่เริ่มการวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างการเก็บข้อมูล และ
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้อย่างเหมาะสม 

5) ด้านทักษะการวเิคราะห์ตัวเลข สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล 

รวมทั้งสามารถนําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่อผสมท่ีทันสมัย (multimedia) ในที่ประชุมวิชาการ 
5.3 ช่วงเวลา 

นิสิตจะดําเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานพินธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนท่ี 5 โดยกําหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress 
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดด้ําเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสติอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรือการ
รักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

           5.5 การเตรียมการ 
 หลักสตูรฯ ได้เตรียมความพรอ้มและสนับสนุนการดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตใหส้ําเร็จไดต้าม
มาตรฐาน ดังน้ี  
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1) ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรฯ กระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดําเนินการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งการมีหัวข้อการวิจัยตามที่นิสิตสนใจตั้งแต่ต้น จะเป็นทิศทางสําหรับการทําปริญญานิพนธ์ได้
รวดเร็วข้ึน 

2) เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานวิจัยของสถาบันเพ่ือสร้างประสบการณ์การทําวิจัยทางอ้อมให้แก่
นิสิต 

3) จัดโครงการสัมมนาพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ โครงการติดตามความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ 
และประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทําวิจัยกับคณาจารย์ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะของคณาจารย์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

4) จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ท่ีมีความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ตาม
ความสนใจของนิสิต 

5) จัดเวทีการประชุมวิชาการการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ระดับชาติ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสนําเสนอ
บทความทางวิชาการที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ รวมทั้งผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตนําผลการวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
หลักสูตรฯ กําหนดให้ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า 

และต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสติในวารสารระดับชาติ โดยกระบวนการประเมินผลเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5 ข้อ 29 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
 
 
 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธก์ารสอนหรือกิจกรรมของนิสิต 
1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเริม่และ
สร้างสรรค์งานวิจัย เพ่ือตอบปัญหาสังคม 

1) มีการมอบหมายงานให้นิสิตคิดหัวข้อการวิจัยท่ี
สามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 
ตลอดจนดําเนินการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาคําตอบตาม
หัวข้อที่ตั้งไว้ 

2.เป็นผู้นําทางด้านวิชาการและการทําวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 

 
 
 

1) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทํางานกลุ่ม
2) มีการฝึกประสบการณต์รงให้นิสติมีความสามารถ
ในการทําวิจัย ทั้งในรายวิชาที่เป็นเน้ือหาพฤติกรรม
ศาสตร ์และ ปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนเข้าร่วมเรียนรู้
เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยของสถาบันวิจัย 

3.เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใชอ้งค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่าง
ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) รายวิชาที่สอนส่วนใหญ่กําหนดให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้าใน ประเด็นปัญหาต่างๆทางพฤติกรรมศาสตร์  
2) จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรม
ศาสตร์ทุกปี  เพ่ือให้นิสิตได้มีเวทีในการนําเสนอ
ความคิดในการนําผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ    
3) จัดให้มีชมรมพฤติกรรมศาสตร์ข้ึนเพ่ือสร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
4) จัดให้นิสิตเขียนบทความนําเสนอความรู้ที่ได้จาก  

การทํารายงานที่มีฐานจากการทําวิจัยในชั้นเรียน 
เผยแพร่บนสือ่อิเล็คทรอนิกสข์องสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ในหัวข้อ สาระการเรียนรู้จาก
ห้องเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 
1). ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมทีซ่ับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
2) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไว
ตอ่ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
3) ริเริ่มยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 
4) สนับสนุนใหผู้้อื่นใช้การวินิจฉัยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ืน่ 
5) แสดงออกดา้นภาวะผู้นําในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทํางาน 
 

 

- มีการปลูกฝังและเน้นยํ้าเรื่องการ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการแก่นิสิต ทั้ง
ในการทํารายงานและการทําปริญญา
นิพนธ์ การคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิ
ของกลุ่มตัวอยา่งและผู้เก่ียวข้อง 
- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดดี้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
- ผูส้อนจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม 
และให้นิสิตเป็นผู้นําการอภิปราย 

 

- สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบและประเมินผลจาก
ผลงานของนิสติ 
- ซักถามข้อมลูจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญา
นิพนธ์ และ คณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ์ 
- มีการประเมินตนเอง 

 
 
2). ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล
1)มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหา
สาระ หลักการ และทฤษฎีที่สาํคัญของ
สาขาวิชา 
2) สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช ้
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ 

- ผูส้อนมีการสอนเน้นยํ้าความ
ถูกตอ้งของวิชาการในทุกรายวิชา 
- ให้นิสติไดม้ีสว่นช่วยคณาจารย์
ทําวิจัยเพ่ือเรียนรู้แบบอย่างของ
ความเป็นนักวิชาการ 
- จัดสัมมนาวิชาการที่เก่ียวกับ
ความรู้ทางการวิจัยพฤติกรรม 

- ประเมินผลรายวิชา และรายงานที่
นิสิตได้รับมอบหมาย 
- แบบประเมินผลการจัดสัมมนาใน
หัวข้อความรู้ทีไ่ด้จากการสัมมนา 

- มีการประเมินตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล
ใหม่ๆ  และการประยุกต ์ ศาสตร ์รวมท้ังจัดอบรม สัมมนา

ความรู้ใหม่หรอืประเด็นสําคัญที่
สังคมให้ความสนใจอยู่เสมอ 

3). ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล

1) สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมาใช้จัดการแก้ปัญหาในเชิง
วิชาการและวิชาชีพได ้
2) สามารถสังเคราะหแ์ละใชผ้ลงานวิจัย 
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รายงานทาง
วิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือ
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรอื
เสนอเป็นความรู้ใหม ่
3) สามารถวางแผนและดําเนิน
โครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 

- ผูส้อนจัดการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นให้นิสติ คิดหาคําตอบ 
แก้ปัญหาโดยใช้ฐานจากการทํา
วิจัยเป็นหลัก 
- ผูส้อนปลูกฝงัประโยชน์และ
คุณค่าของการทําวิจัย 
- ผูส้อนเป็นแบบอย่างในการ
ทํางานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่
ได้มาตรฐาน 
- ผูส้อนกระตุน้และสร้าง 
บรรยากาศที่สง่เสริมให้นิสติร่วม
แสดงความคิดเห็น 

ประเมินผลรายวิชาที่พิจารณาจาก
การทํารายงาน และการตอบคําถาม
ข้อสอบน้ีเน้นการคิดวิเคราะห์ 
- การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน และ
ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในชั้นเรียน 
-มีการประเมินตนเอง 
 
 

4). ด้านทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล

1) สามารถแก้ไขปัญหาทีซ่ับซอ้นหรอื
ยุ่งยาก และตดัสินใจดําเนินงานด้วย
ตนเอง 
2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้ง
วางแผนปรับปรุงตนเองใหม้ี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
3) มีความรับผดิชอบในการดําเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมอืกับผูอ้ืน่อย่าง
เต็มที ่
4) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นํา
เมื่อทํางานกลุม่ไดอ้ย่างเหมาะสม 

- เปิดโอกาสให้นิสิตมสี่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกจิกรรมของสถาบัน
ทั้งเชิงวิชาการและสันทนาการ  
- สนับสนุนใหนิ้สิตร่วมกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสถาบัน 

- ผลของการทาํงานกลุ่ม และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- มีการประเมินตนเอง 
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5). ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติ กลยุทธก์ารสอน วิธกีารวัดและประเมินผล

1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทาง
คณิตศาสตรแ์ละสถติิเพ่ือนํามาใชใ้น
การศึกษาค้นคว้า 
2) สามารถสือ่สารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชน
โดยท่ัวไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
3) สามารถนําเสนอรายงานทัง้ในรูปแบบ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชพี 
 

 
 
 
 
 

- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมลูงานวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
- เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลูของสถาบัน เพ่ือ
เป็นเวทีให้นิสติไดม้ีประสบการณ์
จัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมลู 
- ฝึกให้นิสติเขียนบทความวิชาการ 
บทความวิจัย 
- จัดให้มีการนําเสนอผลงานในเวที
อบรม สัมมนาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- การประเมินผลความรู้ในวชิาเรียน
- การสมัครเข้าร่วมโครงการ
วิเคราะห์ข้อมลู 
- ตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงาน 
- จํานวนผู้สมคัรนําเสนอผลงาน 
- บทความที่นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารต่างๆ 
- มีการประเมินตนเอง 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) 
 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคณุลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด้ ประกอบดว้ย 
3.1 คุณธรรมจริยธรรม 
          (1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอ้นเชิงวิชาการหรือวชิาชีพโดยคํานึงถึงความรู้สึก
ของผูอ้ื่น 

(2) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผูท้ี่ได้รับผลกระทบ 
(3) ริเร่ิมยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มอียู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
(4) สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี

ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้อืน่ 
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(5) แสดงออกด้านภาวะผู้นําในการประพฤติปฏิบัตติามหลักคุณธรรมจรยิธรรมในสภาพแวดลอ้มของการ
ทํางาน 
3.2 ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่สําคัญของสาขาวิชา 
(2) สามารถนําความรู้ที่มีมาประยุกต์ในการ ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต ์

3.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้จัดการแก้ปัญหาในเชิงวิชาการและวิชาชีพได ้
(2) สามารถสงัเคราะห์และใชผ้ลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ 

หรือบูรณาการให้เข้ากับองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม ่
(3) สามารถวางแผนและดําเนินโครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรอืยุ่งยาก และตดัสินใจดําเนินงานดว้ยตนเอง 
(2) สามารถประเมินตนเอง รวมท้ังวางแผนปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 
(3) มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรว่มมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที ่
(4) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นําเมื่อทํางานกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
(2) สามารถสือ่สารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
วป501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I                   
วป502 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือทาง
พฤติกรรมศาสตร ์                   

วป510 ความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์                   

วป511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ I                   

วป512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์ II                   

วป513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร ์                   

วป521 พฤติกรรมศาสตร์เชงิจิตวิทยา                   
วป522 ทฤษฎีและการวิจัยพัฒนาการทางจิต                   
วป523 การวิเคราะห์พฤติกรรม และการ
ปรับพฤติกรรม                   

วป531 การรับรู้  การรู้คิด  และการสื่อสาร                   
วป532 เจตคติและการทํานายพฤติกรรม                   
วป533 จิตวิทยาเชงิบวกและการจัดการ
ความขัดแย้งเพื่อคุณภาพชีวิต                   

วป534 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวในการ
ทํางานต่างวัฒนธรรม                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 

             

 
รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
วป541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์                     
วป542 การแบ่งชั้นทางสังคมกับการเปลี่ยนชั้น
ทางสังคม                   

วป543 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
พฤติกรรมมนุษย์                   

วป544 โครงสรา้ง และระบบสังคม                   
วป545 พฤติกรรมเบี่ยงเบน                   
วป546 การวเิคราะห์และการพัฒนาครอบครัว                   
วป561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง                   
วป571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม                   
วป574 การวเิคราะห์และสรา้งพฤติกรรมการ
เรียนรู้โดยริเริ่มจากผู้เรียน                   

วป581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของ
มนุษย์                   

วป582 พฤติกรรมศาสตร์กับความยากจน                   
วป583 จริยธรรมกับจริยศึกษา                   
วป584 การพัฒนาในสังคมไทย                   
วป591 การคิดถูกวิธี                   
วป681 สถาพแวดล้อมกับการปรับตัว                   
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         แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
วป682 การวจิัยเพือ่วางนโยบายการพัฒนา
เด็กและเยาวชน                   
วป683 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาคณุภาชีวิตและการทํางาน                   

วป687 การดํารงชวีิตในชุมชนและการ
วางแผนเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม                   

วป803 ปฏิบัติการวิจัย I                   
วป699 ปริญญานิพนธ์                   
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 5 การ
วัดและประเมนิผลการศึกษาสรุปดังน้ี 

- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใชร้ะบบคา่ระดับข้ัน ดังน้ี 
ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับข้ัน 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+  ดีมาก (Very Good) 3.5 

B  ดี (Good) 3.0  

C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ (Fair) 2.0 
D+  อ่อน (Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E  ตก (Fail) 0.0 

        -  การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกําหนดของหลักสตูร ได้แก่ การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์   ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิขณะนิสิตยังไม่สําเร็จการศึกษา 
กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  โดยให้นิสิต

มีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ทําได้โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
กําหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา โดยมีการทําวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเน่ืองและนําผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรครบวงจร  รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที ่48  ดังตอ่ไปน้ี 
        3.1 ตอ้งศึกษารายวิชาทั้งหมดไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวม
จํานวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
        3.2 ตอ้งนําเสนองานวิจัยหรือส่วนหน่ึงของงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ัง  
        3.3 ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดร้ับการตีพิมพ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รบัการยอมรับให้ตีพิมพ์วารสาร
หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
         1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน  
คณะ  หลักสูตร  บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาท่ีรับผิดชอบสอน 
         1.2 มีการจัดอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คําแนะนําต่าง ๆ เก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการ
สอนและการวิจัย 
         1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย โดยร่วมสอน
และทําวิจัยกับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

1.4  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ  
การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง   
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการ  

การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
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(3) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกันกับคณาจารย์ที่มี
ส่วนร่วม 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) ส่งเสริมการทําวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรอืการวิจัยประยุกต์ 

รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
(2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย หรอืกิจกรรมที่เพ่ิมพูนศักยภาพทาง

วิชาการ 
(3) ส่งเสริมใหอ้าจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 
(4) จัดและส่งเสริมใหอ้าจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริหารวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและมหาวิทยาลัย  ตลอดจน

หน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
(5) จัดใหอ้าจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการทําวิจัยของสถาบัน 
(6) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันท้ังระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ
(7) มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ไดม้าตรฐานสากล 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 

มีการดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการบริหารหลักสูตรจะเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองแนวทาง
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาทุกปีการศึกษา  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

  2.1  การบริหารงบประมาณ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจําปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงนิรายได้เพ่ือจัดซือ้ตํารา สือ่

การเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑอ์ย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนิสติ 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      - จัดให้มีเรียน หอ้งค้นคว้า ห้องประชมุ และห้องพักนิสิต รวมจํานวน 8 หอ้ง ไว้บริการแก่นิสติ 
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      - มีหอ้งทํางานพร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมตอ่การทํางานของอาจารยจ์ํานวน 18 คน และบุคลากร 
        จํานวน 15 คน 

- มีเครือ่งคอมพิวเตอร์ PC จํานวน  23  เคร่ือง 
      - จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัยบริการแก่นิสิตอย่างเหมาะสม ได้แก่ 
           (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน  15  เครื่อง 
           (2) จุดเชือ่มตอ่ Internet ไร้สาย จํานวน   5  จุด   
           (3) เครื่องมลัติมิเดยีโปรเจคเตอร ์ จํานวน  6  ชุด 
           (4)  software ต่างๆท่ีเก่ียวข้องจํานวนหน่ึงที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและการวิจัยทีม่ีลิขสทิธิ์  

                       เช่น โปรแกรมวิเคราะหข้์อมูล LISREL, ATLAS.TI, AMOS, MULTILOG       
      - มีหอ้งเรียนพร้อมสื่อการสอนและอุปกรณ์โสตประจําห้อง ไว้บริการแก่นิสติทั้งในและ 
        นอกเวลาราชการอย่างเหมาะสม 
      - มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลกัสตูร และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนิสิต 
      - มีวารสารพฤติกรรมศาสตร์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูวารสาร TCI   

     จํานวน 3 ฉบับ ไดแ้ก่   
              (1) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับภาษาไทย) (Journal of Behavioral Science) มีค่า Impact  

                               Factor =0.44 และเป็นวารสารระดับชาต ิ
              (2) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ระดับนานาชาต ิ(ฉบับภาษาอังกฤษ) (International Journal of  

                                Behavioral Science) 
         (3) วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  (Journal of Behavioral Science for 
                   Development) 
       - มีรายงานการวิจัยของสถาบันฯ ตั้งแตฉ่บับที่ 1 ถึงปัจจุบัน จํานวน 138 ฉบับ 
       - มีปรญิญานิพนธ์ระดบั ป.เอก และ ป.โท สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่รุน่  
         ที่ 1-ปัจจุบัน ของสถาบันฯ ไว้บริการค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 273 เรื่อง 

- มีห้องสมุดท่ีมตีํารา หนังสอืที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สามารถสืบค้นได้จากระบบ     
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ โดยนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นไดอ้ย่างสะดวกและทกุโอกาสโดยรวมไม่
น้อยกว่า 30,905 เล่ม 

- มีห้องสมุดท่ีมวีารสารวิชาการภาษาอังกฤษเก่ียวกับความรู้ทางวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สามารถสืบค้นได้จาก
ระบบฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ โดยนสิติสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นไดอ้ย่างสะดวกและทุกโอกาส
โดยรวมไม่น้อยกว่า 21 ชือ่เร่ือง 

- มีหนังสือและวารสารท่ีได้รับบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 500 เล่ม 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
       - จัดให้มกีารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษมา 
        บรรยายเป็นระยะๆ 

- จัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมในการเรยีนการสอน หรือการทํางานเพ่ือ 
        สังคมเป็นระยะๆ  
       - ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซือ้หนังสือ  ฐานขอ้มลูทางวิชาการ และตําราท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ             

                    บริการใหอ้าจารย์และนิสติได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน   
       - มีการสํารวจและตรวจสอบสื่อการสอนอื่น ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน  และการวิจัยเป็นประจํา 

                    ทุกปี เพ่ือดาํเนินการจัดหาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ือใหใ้ช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการสํารวจความต้องการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนและประเมินความพอเพียง

ของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งหนังสือ ตํารา วารสาร สือ่วัสดอุุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์  
คอมพิวเตอร ์ ตลอดจนทรัพยากรการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่จําเป็น  ทุกภาคการศึกษา  เพ่ือดําเนินการจัดให้มีทรัพยากร
การเรียนการสอนที่เพียงพอและใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

3.2 การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผู้สอนจะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน  กิจกรรม  ประเมินผลและทบทวน โดยผลจากการทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชาและหลักสตูร
โดยรวม จะใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและหลักสตูร  รวมท้ังมีการปรึกษาหารือแนวทางที่
จะให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาท่ีจะแต่งตั้ง  โดย

ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบใน
หลักสตูร 

4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรสายสนับสนุน จะไดรั้บการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/ดูงานในด้านวิชาการที่เก่ียวข้องอย่างน้อยคนละ 1 

ครั้ง/ปี 
 

5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นสิิต 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสติทุกคน โดยนิสิตท่ีมปัีญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนตอ้งกําหนดชั่วโมงให้
คําปรึกษาเพ่ือให้นิสติเข้าปรึกษาได้  นอกจากน้ีต้องมอีาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคํ้าปรึกษาแนะนําในการจัดทาํ
กิจกรรมแก่นิสติ 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณใ์นเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวชิาการ โดย
กําหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเ์หล่านัน้ 
6. ความต้องการของแรงงาน  สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร จะมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
6.1 สํารวจความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
6.2 สํารวจการมีงานทําของมหาบัณฑิต 
6.3 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใชม้หาบัณฑิ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indication) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

/ / 
 
/ 

 
/ / 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

/ / 
 
/ 

 
/ / 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
การเปิดภาคเรียน ครบทุกรายวิชา 

/ / / / /

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
ภาคใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ครบทุกวิชา 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / /

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีกําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

/ / 
 
/ 

 
/ / 

7. มีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
ตามผลจาก มคอ.7 

/ / / / /

8. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 

/ / / / / 

9. คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อย
ปีละหน่ึงคร้ัง 

/ / / / /

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้ รับการพัฒนา
วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

/ / / / /

11. นิสิตปัจจุบันปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   

 
/ 

 
/ / 

12. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตใหม่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   

 
 

 
/ / 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การสังเกตพฤติกรรม การ
แลกเปลี่ยนอภิปราย การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม รวมถึงการทํารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ผล
ที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมีประสิทธิผลของการสอนของอาจารย์และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้านโดยนิสิตรวมทั้งการประเมินจากตนเองและ

เพ่ือนร่วมงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบและมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 
2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
2.3 นายจ้างและ/หรือผูม้ีส่วนเก่ียวข้องอื่น ๆ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ได้กําหนดไวใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผล

การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้   
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสทิธิภาพของบัณฑิตและการประเมินหลักสตูร
ในภาพรวม เพื่อให้ได้ข้อมลูเก่ียวกับการเรียนการสอน หลกัสูตรและทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละกระบวนวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสตูรตอ่ไป  สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน
จะกระทําทุก ๆ 5 ปี  ท้ังน้ีเพ่ือให้หลักสตูรมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

               ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554
               ภาคผนวก ข สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
               ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
               ภาคผนวก ง สรุปผลการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
               ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.
               ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร 
 
                  

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 2554 
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-2-

ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบัิติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบัิติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนพินธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคุีณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดังนี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดังนี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศึ่กษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบยีนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบัณฑิตศึกษา มคุีณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจาํ

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจาํ 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจาํนวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสตูรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบติั

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวทิยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ตํ่าสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกติได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



 

  

-12-

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมติัจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดตํ่ากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดตํ่า

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจาํนวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 
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31.2 การนบัจาํนวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิมเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดังนี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีมี่การเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดตํ่ากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง

นอย 6 เดือน  

     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน 

     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา

อยางนอย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ตํ่ากวา 3.00 
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      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมตํ่า

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลงัศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดยีวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 

 

 

 

 



 

  

-20-

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมตํ่ากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติต้ังแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูต้ังแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกนิภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คุีณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนสิิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัติ และในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมติั                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมตํ่ากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมตํ่ากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  

      48.2.4  สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  

      48.2.5  สอบประมวลความรูได 
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      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคณุภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 

  



 

 

ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คับนี้มีผลใชบั

คับนี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ
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บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคับจนกวาจ

พ.ศ. 2554 
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กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คับที่ใช

) 

รฒ 
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การประเมินและวิพากษ์หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF 
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลการประเมินหลักสูตร ปร.ด. (หมวดที่ 1- หมวดที่ 8) 
หมวด

ที่ 
รายการท่ีประเมิน เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ความชัดเจนเหมาะสมของ 
ข้อมูลท่ัวไปของหลักสูตร 
(หมวดท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไป) 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะท้ัง  6  ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล  : การใช้ชื่อปริญญาว่า”พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์” ทําไมต้องใช้ประยุกต์ จะเป็นการจํากัด
หรือไม่ ใช้เป็น “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์” เท่านั้นได้หรือไม่ 

2.  ความชัดเจนเหมะสมของข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
(หมวดท่ี 2 :  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร) 
 -ปรัชญา ความสาํคัญ และ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะสม 5 ท่าน ไม่
เหมาะสม 1 ท่าน โดยให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล :  
       -ควรเรียบเรียงใหม่  โดยนําส่วน “ท่ีเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัย”ไปต่อท้ายจะเหมาะสมกว่า       
         -วัตถุประสงค์ ควรเพ่ิมอีก 1 ข้อคือเน้นคุณธรรม
จริยธรรมของนักวิจัย  ส่วนข้อท่ี 1 ให้ตัดตรง “ความรู้คู่
คุณธรรม” ออกจะดีกว่า 

 -แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะท้ัง  6  ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ : แผนพัฒนาหลักสูตรใน
หน้า 8 ด้านการพัฒนาให้หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติควร
ระบุตัวบ่งชี้ให้ครบ เช่น จํานวนคณาจารย์ท่ีแลกเปลี่ยน 
จํานวนสัมมนา และวิธีการประชาสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง : ควรแบ่งการปรับปรุงหลักสูตร
เป็น 2 ช่วง คือระยะสั้นควรปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไปแต่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  ส่วนอีก 
ช่วงหนึ่งควรทําการปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่ 
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หมวด
ที่ 

รายการทีป่ระเมิน เหมาะสม ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ความชัดเจนเหมาะสมของระบบจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
(หมวดท่ี 3 : ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร) 
 -ระบบจัดการศึกษา การ

ดําเนินการหลักสูตร 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะท้ัง  6  ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ :  
           -ควรให้ความสําคัญกับนสิิตท่ีเข้าศึกษาด้วยเนื่องจาก
รูปแบบของหลักสูตรมีความหลากหลายอาจทําให้เกิดความ
แตกต่าง  
           -ควรมีระบบพ่ีเลี้ยงดูแลนิสิตด้วย 

 -โครงสร้างของหลักสูตร
 
 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะท้ัง  6  ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล : 
        -รายวิชาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ไม่มีคําว่าประยุกต์ 
ซ่ึงคําว่าประยุกต์เป็นคําสําคัญของหลักสูตร 
         -วิชาเลือกในระดับปริญญาเอกไม่ควรจัดไว้มาก ควร
คัดเลือกวิชาท่ีเกี่ยวข้อง และน่าจะเป็นรายวิชาท่ีเน้นสัมมนา
มากกว่านี้ ไม่ควรเป็นวิชาท่ีเน้นเนื้อหา 
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ  :  
       -ควรมีการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตท่ีเข้าศึกษาหลาย
รูปแบบโดยอาจจระมีการจัดสัมมนาและแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการร่วมกัน

 -ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทํา
โครงงานหรือการทําวิจัย 
 
 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ
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หมวด
ที่ 

รายการท่ีประเมิน เหมาะสม
ไม่

เหมาะสม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.  ความชัดเจนเหมาะสมของ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
(หมวดท่ี 4 : ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน) 
 -การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษ

ของนิสิต 
 
 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะท้ัง  6  ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล : 
       -ควรเพ่ิมอีก 1 ข้อคือ เน้นความเป็นผู้มีความสมํ่าเสมอ
ในการวิจัยหรือผลิตผลทางวิชาการ 
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ  :  
       -ควรคิดโครงการให้นิสิตมีการทําวิจัยร่วมกับ
ชาวต่างชาติในกรณีท่ีนิสิตมีความสามาถในเรื่องดังกล่าว 
ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง : 
       -คุณลักษณะพิเศษท่ีต้องการสร้างเป็นสิ่งท่ีดีและมีความ
เป็นนามธรรมมาก อาจต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะบาง
ประการให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

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

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 6 ท่านเห็นว่าเหมาะท้ัง  6  ท่านและได้
ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล : 
      -ในเรื่องคุณธรรม  ควรเน้นในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตใน
การสร้างผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิจัย 
        -ในเรื่องความรับผิดชอบ  ควรเน้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม คือการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนในสังคมโดยใช้
ความรู้จากงานวิจัยในการแก้ปัญหา 
รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ  :  
        -ควรพัฒนาทักษะการสื่อสารการใช้ภาษาไทยซ่ึงมี
ความชัดเจน หรือภาษาอังกฤษท่ีสามารถสื่อสารในเวทีการ
ประชุมระดับนานาชาติได้ 
ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง : 
         -ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ต้องระบุตัวชี้วัดและแนว
ทางการวัดให้ชัดเจน 

 -แผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ
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หมวด
ที่ 

รายการทีป่ระเมิน เหมาะสม ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

5 ความชัดเจนเหมะสมใน
หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา 
(หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา) 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ

6 ความชัดเจนเหมาะสมในการ
พัฒนาอาจารย์ 
(หมวดท่ี 6 การพัฒนา
คณาจารย์) 
 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ

7 ความชัดเจนเหมาะสมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
(หมวดท่ี 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร) 
 
 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ

8 ความชัดเจนเหมาะสมในการ
ประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
(หมวดท่ี 8  การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตร) 
 

 ไม่มีข้อเสนอแนะ
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ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมอ่ืนๆ 
ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต  :   
การเป็นผู้นําในฐานะนักวิจัยและนักพัฒนา อาจมีการเตรียมตัวท่ีต่างกันออกไป ท้ังในด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ มีคําถามว่า 

ในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตนี้จะเน้นท้ัง 2 อย่างหรืออย่างไร? 
การไปอ้างแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (52 – 66) ของ มศว ท่ีต้องการให้หน่วยงานมีเป้าหมายหลักวิจัยครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะนั้น ในหลักสูตรระดับ ปร.ด. มีการเอ้ือถึงสิ่งนี้หรือไม่ 
ส่วนท่ีเป็นวัตถุประสงค์ถ้าไม่จําเป็น หลีกเลี่ยงจากการใช้คําท่ีใส่ไว้แล้ว  อาจทําไม่ได้ เช่น อย่างยั่งยืน 
เนื่องจากการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ ต้องอาศัยความรู้ในสหวิทยาการเป็นอย่างมากในการตอบประเด็นปัญหาการวิจัยอีกท้ังในระดับ

ดุษฎีบัณฑิต  หลักสูตรไม่ควรเน้นเฉพาะเร่ืองความเป็นผู้นําทางวิชาการเท่านั้น  หากยังจะต้องช่วยสร้างผู้เรียนให้เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีต่อผู้ทํา
งานวิจัยทุกระดับ ด้วยการพยายามเข้าใจการมองปัญหาวิจัยของแต่ละคนท่ีมีแงมุมต่าง ๆ กัน  มาตรฐานทางวิชาการอาจมีเกณฑ์และ
จําเป็นต้องกําหนด แต่ขณะเดียวกันก็จําเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาเป็นข้ันตอน  อุดมการณ์อาจมีไว้ได้ด้วยการต้ังเกณฑ์ไว้สูง  แต่ก็
จําเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติของปัจจัยสถานการณ์และบุคคลอย่างรอบคอบด้วย 

ขณะนี้แต่ละสถาบันการศึกษากําลังเคลื่อนไหวเข้าสู่การเตรียมตัวรับความพร้อมเข้าสู่คนเป็น ASEAN การวิจัยไม่ควรเน้นเฉพาะ 
International แต่ต้องเน้นงานท่ีเกี่ยวข้อง Regional ท่ีเป็นภูมิภาคของอาเชียนซ่ึงอาจแตกต่างไปจากซีกโลกท่ีพัฒนาแล้ว 

อนึ่ง  การพัฒนาการเรียนการสอนให้บัณฑิตระดับนี้  มีอัตลักษณ์ด้านการวิจัยและเป็นท่ีต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า
ของประเทศน้ัน  อ่านจากกลยุทธ์แล้ว ไม่แน่ใจว่าจะสัมฤทธ์ิผลได้ตามท่ีวางวัตถุประสงค์ไว้  
             รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีพหล : 
            1. ในหมวดท่ี 2 ข้อ 1.2  ความสําคัญควรเรียบเรียงเนื้อหาว่าทําไมต้องจัดหลักสูตรนี้ และทําไมต้องเป็นพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
              2.  ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในข้อ ก)รับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ควรเน้นด้านสังคมศาสตร์หรือไม่ หรือ
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อ มิฉะนั้นจะกว้างเกินไป   ส่วน ข้อ ข)นั้นเหมาะสมแล้ว 
              3. รายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร เม่ือพิจารณาคาํอธิบายแล้วไม่ปรากฏคําว่า “ประยุกต์” ควรพิจารณาด้วย 
              4. ในส่วนของรายวิชาเลือก ควรเป็นรายวิชาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นําทางวิชาการ โดยสะท้อนถึงการใช้ความคิด 
การวางแผน การบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย เป็นต้น  และควรเน้นรายวิชาท่ีเน้นกระบวนการสัมมนามากกว่าการเน้นเนื้อหา 
              5. รายละเอียดส่วนอ่ืนๆ เหมาะสมดีแล้ว 
            รศ.ดร.ผจงจิต  อินทสุวรรณ : 
              -หน้า 1   ควรตรวจสอบคําว่า Doctoral   ว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ (หลักสูตรปรับปรุงปี2552 ใช้ว่า Doctor of  …..) 
                -หน้า 2 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ มีอีกไหมท่ีเป็น อังกฤษ ญี่ปุ่น หรือ ออสเตรเลีย 
                -หน้า 8 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แบบ 1 ทําไมเขียนน้อยทําให้ไม่น่าสนใจ  สถาบันฯ เปิดหลักสูตรแบบ 1 อยู่แล้ว 
น่าจะมีประเด็นให้เขียนได้มากกว่านี้ 
                -หน้า 21  ในรายละเอียดวิชา วป 999  ควรเพ่ิมข้อความท้ายสุดว่า  ซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาบุคคลและสงัคมที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างย่ังยืน 
                 -หน้า  23  วิชา วป 510 ควรตรวจสอบว่าชื่อภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องหรือไม่  
                 -หน้า 24  วิชาเลือกมีหลากหลายวิชา ควรให้มีจุดเน้นเป็น 2-3 แนวได้ไหม 
                 -หมวดพฤติกรรมศาสตร์   ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้หรือไม่   เรามักมุ่งเน้นพัฒนาคนอ่ืน แต่ถ้าตนเองพัฒนา
ได้แล้ว สังคมก็จะดีด้วย 
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              รศ.ดร. ศิริพร  แย้มนิล  : 
             -หลักสูตรมีความชัดเจน  และตอบสนองความต้องการของสังคมที่จะผลิตนักวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง 
            รศ.ดร.สุทธินนัทน ์พรหมสุวรรณ  :  
             -หน้า 2 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ควรอาศัยความร่วมมือกับหมาวิทยาลัยคู่สัญญาในการจัดทํางานวิจยั หรือ 
แลกเปลี่ยนอาจารย์  หรือการจัดการประชุมร่วมกัน 
            -หน้า 8 การพัฒนาหลักสูตร  จํานวนผู้สมัครท่ีเป็นนักศึกษาต่างประเทศ  ควรระบุจํานวนอาจารย์ท่ีแลกเปลี่ยน 
หรือจํานวนคร้ังของการสัมมนา และวิธีการประชาสัมพันธ์ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี  มิตรสมหวัง : 
          -ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม                                            
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา ภาคบงกช  : 
           -ในเรื่องโครงสร้างและการนําแนวของ สกอ มาเป็นหลัก เห็นด้วย และไม่สามารถเสนอแนะได้มากนัก เพียงแต่ขอฝาก 
แนวโน้มในเรื่องของ  Creativity and Life long Learning , Self-directed Learning มาเสริมความมุ่งหมาย บางสาระตามแต่จะเห็น 
สมควร และขอฝากความพร้อมในการนําตนเอง และกระบวนการท่ีอ่านพบมาฝากไว้พิจารณาในการปรับ course outline เช่น 
 วิชา วป 574 การวิเคราะห์และการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้โดยริเร่ิมจากผู้เรียน เป็นต้น 
                 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง   

สรุปผลการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
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สรุปผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) สถาบนัวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ในครั้งน้ี ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้านคือ 1) ด้าน
องค์ประกอบของหลักสูตร คณุลักษณะของนิสิต บัณฑิต และอาจารย์ประจําหลักสูตร และทรัพยากร
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 3) ด้านคุณลักษณะของนิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 
4) ความคิดเหน็ของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในหลักสูตรเพ่ือ เป็นฐานข้อมูล
สําหรับการปรับหลักสูตรฯ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลักสตูร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องกับ
หลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกระดับ อาจารย์ประจําหลักสูตร นิสติบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ที่มคีวามสนใจที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร และ
ตัวแทนของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สามารถตอบคําถามการวิจัยได้ครอบคลุม 
และเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณร์วมจํานวน  11  ฉบับ โดยคณะผู้วิจัยได้ยึดกรอบการประเมินผลตามคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 2545) เป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือวัด คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้
ที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง  การตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการส่ง
แบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามและระดับความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรคือสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหาในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมินหลักสูตรมีดังนี ้
1. องค์ประกอบของหลักสูตร 

โดยมีรายละเอียดของการประเมินแต่ละด้าน ดังน้ี 
1.1 ด้านโครงสร้างและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในด้านของวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย= 4.80, SD = 0.42) มีการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ด้านต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย= 4.70, SD = 0.48) ปรัชญาและเป้าหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ (ค่าเฉลี่ย= 4.50, SD = 0.52) มีการจัดโครงสร้าง
ของหลักสูตรชัดเจน จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชามีความเหมาะสม ทั้งวิชาที่อยู่ในหมวดวิชา
บังคับ และหมวดวิชาเลือก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การกําหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากล โดยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ค้นคว้าหา
ความรู้ และสามารถนําเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานได้ 

1.2 ด้านเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 
เน้ือหาวิชาในหลักสูตรมลีักษณะของสหวิทยาการซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จาก

ศาสตร์ต่างๆ เช่น จิตวิทยา สงัคมวิทยา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้ในการศึกษาวิจัย
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งผู้ใหข้้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าเน้ือหารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตรในทุกรายวิชาได้ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ทํางานวิจัย มีความหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการศึกษาทางทฤษฎี
แล้วยังมีรายวิชาที่กําหนดให้มีการปฏิบัติการวิจัยจริง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งเน้ือหาใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทุกรายวิชามุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทํางานวิจัย 
เพ่ิมประสบการณ์ในวิชาชีพโดยการปฏิบัติการวิจัยในสภาพการณ์จริง สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้ง
เน้ือหาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.3 ด้านคุณลักษณะของนิสิต 
คุณลักษณะของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสตูรที่พบมากที่สุดคือ นิสิตมีทกัษะในด้าน

เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย= 4.00, SD = 0.66) รองลงมาได้แก่ นิสิตมาเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย= 3.60, SD = 0.51) นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานในวิชาที่เรียน (ค่าเฉลี่ย= 3.50, 
SD = 0.70) นิสิตมีความพร้อมและมีเวลาในการเรียน และนิสิตมีความรับผิดชอบ ขยัน หมั่นเพียร 
(ค่าเฉล่ีย= 3.50, SD = 0.52) ตามลําดับ 

1.4 ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
คณาจารย์ให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิจัย และมีการกําหนด

กิจกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละวิชาชัดเจน มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย= 4.40, SD = 0.69) รองลงมาให้
ความสําคัญในส่วนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ค่าเฉลี่ย= 4.30, SD = 0.67) 
และกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ค่าเฉล่ีย= 4.30, 
SD = 0.48) ตามลําดับ ผู้ใหข้้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเหน็ว่าอาจารย์ของสถาบันทั้งอาจารย์ทางกลุ่ม
เน้ือหาพฤติกรรมศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยอาจารย์ทางสาขาวิชาต่างๆ เช่นด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา 
การศึกษา การบริหาร เป็นต้น และอาจารย์ในกลุ่มระเบียบวิธีวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่สําเร็จ
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การศึกษาระดับมหาบัณฑิตและปริญญาเอก ที่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาที่สอน เป็นผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์ สามารถให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําได้ตลอดเวลา ซึ่งสง่ผลดีต่อการเรียนการสอน 
เป็นอาจารย์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยลักษณะเด่นที่สําคัญของอาจารย์ในหลกัสูตร คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยสูงและ
หลากหลายรูปแบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพทําให้นิสิตสามารถขอคําปรึกษา
หรือสนใจในแนวทางการวิจัยได้หลากหลายตามความถนัดของอาจารย์แต่ละท่าน สามารถให้
คําปรึกษาลงไปในเชิงลึกหรือในทางปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่พบในการ
เรียนและการทํางานในวิชาเรียนได้ 

1.5 ด้านทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า ทรัพยากรที่มีความสําคัญทีสุ่ด คือ 
ทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนมีจํานวนเพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย= 3.80, SD = 0.63) รองลงมา ได้แก่ อาคารสถานที่มีจํานวนเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย= 3.70, SD 
= 1.05) และหอ้งสําหรับจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย= 3.70, SD = 0.82) 
ตามลําดับ บรรยากาศทางด้านวิชาการของสถาบันฯ น้ันเป็นที่น่าพอใจและสนับสนุนส่งเสริมต่อการ
เรียนรู้อย่างย่ิง แต่ในอนาคตจํานวนห้องเรียนอาจจะมีไม่เพียงพอต่อจํานวนผู้เรียนที่มีแนวโน้มว่าจะ
เพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

2. ด้านกระบวนการเรียนการสอน  
2.1 การจัดการเรียนการสอน 
คณาจารย์ให้ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิจัย และมีการกําหนด

กิจกรรมการเรยีนการสอนในแต่ละวิชาชัดเจน มากที่สุด (ค่าเฉล่ีย= 4.40, SD = 0.69) รองลงมาให้
ความสําคัญในส่วนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ค่าเฉลี่ย= 4.30, SD = 0.67) 
และกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ค่าเฉล่ีย= 4.30, 
SD = 0.48) ตามลําดับ นอกจากน้ียังให้ความคดิเห็นเพ่ิมเติมว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
มีความหลากหลายในด้านเทคนิควิธีการสอน และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านระเบียบ
วิธีการวิจัยและทางด้านเน้ือหาพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จัดหาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีกิจกรรมเสริมความรู้ อาจารย์ในแต่ละรายวิชามีการ
สร้าง พัฒนา และใช้สื่อการเรยีนการสอนทีท่ันสมัย นอกจากน้ีในบางรายวิชายังมีการฝึกปฏิบัติจริงทั้ง
ในส่วนของภาระงานที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียนและการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติในโครงการวิจัยต่างๆ 
ของสถาบันได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางด้านการวิจัยที่ดี
เย่ียม นอกจากน้ีแล้วสิ่งหน่ึงทีส่ําคัญทีแ่ฝงอยู่ในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คือการ
สอดแทรกเน้ือหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณสําหรับนักวิจัยผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพิเศษที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้นในวาระและโอกาสต่างๆ 
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2.2 การวัดและประเมินผล 
คณาจารย์ให้ความสําคัญมากที่สุดในด้านความชัดเจนของการกําหนดเกณฑ์ในการวัด

และประเมินผล (ค่าเฉล่ีย= 4.20, SD = 0.63) รองลงมาได้แก่ ความมมีาตรฐานในการดําเนินการวัด
และประเมินผล (ค่าเฉล่ีย= 4.10, SD = 0.73) และมีความชัดเจนของการกําหนดเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผล ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ใช้การประเมินตามสภาพจริง มกีารประเมินผล
ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะและทักษะ (ค่าเฉล่ีย= 4.00, SD = 0.73) ตามลําดับ การวัดและ
ประเมินผลได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอน ผู้สอนมีการแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและตรงสภาพจริงและนําผลการประเมินไปใช้เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนและการสอน การให้
ข้อมูลย้อนกลบัสู่ทั้งตัวผู้เรียนและอาจารย์ว่ามีข้อบกพร่องในด้านใด เพ่ือปรับปรุงเป็นระยะๆ อีกทั้ง
อาจารย์ได้มีการนําผลการประเมินจากนิสิตไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

3. ด้านคุณลักษณะของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณาจารย์มีความเห็นว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย= 4.20, SD = 0.63) รองลงมาคือ บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการนําความรู้
ไปใช้ (ค่าเฉล่ีย= 4.00, SD = 0.66) และ บัณฑิตสนใจและปรับตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ๆ  (ค่าเฉล่ีย= 4.00, SD = 0.47)  

ผลการประเมนิคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้พบว่า คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่มมีากที่สดุคือ ให้เกียรติผู้อ่ืนโดยการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลและ
ความคิดเห็นที่นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน/งานวิจัย  เสนอผลการปฏิบัติงาน/การวิจัยตามความเป็นจริง
โดยไม่จงใจเบ่ียงเบนผลงาน  ตระหนักและให้ความสําคญักับจรรยาบรรณวิจัย (ค่าเฉล่ีย=4.67, 
SD=0.50)  ด้านความรู้ คือ สามารถนําเอาองค์ความรู้ แนวคิด ข้อมูลและประสบการณ์จากการศึกษา
ในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ (ค่าเฉล่ีย=3.78, SD=0.66) และใน
ภาพรวมมีความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น (ค่าเฉลี่ย=3.78, SD=0.44) ด้านทักษะทางปัญญา คือ 
มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.78, 
SD=0.44)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความสามารถวางแผนการทํางานของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อพบ
ความผิดพลาดอันเกิดจากตนเองพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข (ค่าเฉล่ีย = 3.89, SD=0.33) และไมล่ังเลท่ี
จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเมื่อประสบปัญหาที่อาจส่งผลทางอ้อมต่อหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.89, 
SD=0.60) ตามลําดับ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอื มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการศึกษาค้นคว้าปัญหาต่างๆ 
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(ค่าเฉล่ีย = 3.56, SD=0.52) รองลงมา คือ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย มคีวามสามารถในการนําเสนอข้อมูลความรู้ และรายงานการศึกษาต่างๆ ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย= 3.11, SD=0.78)  

คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้พบว่า คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่มมีากที่สดุคือ คํานึงถึงการพิทักษ์สิทธ์ิและการรักษาความลับของผู้ที่เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงาน/การวิจัย (ค่าเฉลี่ย= 5.00, SD = 0) ด้านความรู้ คือ มีความรู้และความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนในเน้ือหาสาระของทฤษฏีทางพฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย= 4.75, SD = 0.46) ด้านทักษะทาง
ปัญญา คือ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ค่าเฉล่ีย= 4.50, SD = 0.53) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คือ มีความ
มั่นใจและพร้อมที่จะนําความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาองค์การ (ค่าเฉล่ีย= 4.62, SD = 0.51) และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการศึกษาค้นคว้าปัญหาต่างๆ และมคีวามสามารถในการใช้ข้อมูล
เชิงตัวเลขและสถิติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย=4.62, SD = 0.51)  

นอกจากน้ียังพบว่าผู้บังคับบัญชาของดุษฎีบัณฑิต มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตและความสามารถในการปฏิบัติงานของดุษฎีบัณฑิตในระดับมากที่สุด ร้อยละ 62.50 และมี
ความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 25.00  

 4. ความคิดเหน็ของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสนิใจเลอืกเรียนในหลกัสูตร 
 ผลการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตบัณฑิตศึกษาต่อการตัดสินใจเลือกเรยีนในหลักสูตร 
พบว่า ถ้าให้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหน่ึง นิสิตระดับมหาบัณฑิตร้อยละ 100.00 และนิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตร้อยละ 93.50 ยังยืนยันที่จะตัดสินใจเลือกเรียนทีส่ถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรอี์ก 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1  ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ จากการศึกษาพบว่า อาจารย์มีวุฒิการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาที่สอน มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางด้านการวิจัยมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี 
ควรมีการเตรียมอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ใหม่ของสถาบันฯ ให้มีอัตลักษณ์ในด้านการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ของสถาบันฯ เพ่ือทดแทนอาจารย์ทีจ่ะเกษียณอายุราชการในอนาคต  

5.2 ด้านการบริหารหลักสูตร จากการศึกษาพบว่า การบริหารหลักสูตรมคีวามเหมาะสม
ดี จึงควรมีการส่งเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนภารกิจทุกด้าน
อย่างต่อเน่ือง และควรประชาสัมพันธ์หลักสตูร ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานผลผลิตของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
ต่อสาธารณะและต้องมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุก 5 ปี  เพ่ือนําผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันของ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
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5.3 จากการสาํรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง ต่อ
คุณภาพการทํางานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญม่ีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่สําคญัในการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้มกีารจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเข้มข้นให้เป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ช้ันนําตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งถอืว่าเป็นการเพ่ิมศกัยภาพและความก้าวหน้าในการทํางานให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานมากขึ้น  



 

 

 

 

ภาคผนวก จ   

ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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Ungsinun Intarakamhang and  Ashara Sucaromana. (2005). Synthesis of Research Studies in Thailand  
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Ungsinun Intarakamhang.(2005). Synthesis of Research Studies in Thailand related to Emotional  
         Intelligence.  Poster Presentation at  Asian Applied Psychology International regional Conference  
         (AAPI – RC) on 16 November 2005 at Bangkok, Thailand.  
อังศินันท์ อินทรกําแหง. (2548). การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับอีคิวในประเทศไทย.  เสนอในท่ีประชุม 
         วิชาการเนื่องในวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ครบรอบ 50 ปี ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2548    ณ ห้องประชุม  
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อังศินันท์   อินทรกําแหง. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ี 
        ทํางานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นําเสนอปากเปล่าในท่ีประชุมสัมมนาวิชาการในโอกาสครบรอบ 
        วันสถาปนา 51 ปีสถาบันสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 8 หอสมุดกลาง  
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         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
อังศินันท์   อินทรกําแหง. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานในภาครัฐ  
          รัฐวิสาหกิจและเอกชน.นําเสนอโปสเตอร์ในท่ีประชุมสัมมนาวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาบุคคลและ 
          สังคม เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้นล่าง อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 
          โรฒ.  
อังศินันท์   อินทรกําแหง.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางาน 
        นอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. นําเสนอปากเปล่าในท่ีประชุม มศว วิชาการ  วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2549  
         ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
อังศินันท์   อินทรกําแหง อัจฉรา  สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. (2550). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัด 
        ภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.นําเสนอผลงานวิจัย 
        แห่งชาติ 2550 Thailand Research Expo 2007.ภาคนิทรรศการ ในวันท่ี 7 -9 กันยายน 2550 ณ เซลทรัลเวร์ด   
        กรุงเทพฯ.  
Ungsinun Intarakamhang. (2007). Causal Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of Employed,  
        Married Thai Women. Oral Presentation at the 4th International Postgraduate Research Colloquium  
       “Harnessing Behavioral Science to Promote the Quality of Life”. 20 June 2007 at The research and  
        Continuing Education Hall, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.    
Ungsinun Intarakamhang. (2007) Causal Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of Employed,  
        Married Thai Women. Partnership: Protection:Participation: Annual Conference and AGM 2007  
        Poster Presentation. 23 August 2007  At University of Waikato, Hamilton, New Zealand.  
Ungsinun Intarakamhang.(2010). “Effect of Self Managing Life Crisis based on  the Oriental Approach  
       toward Midlife Crisis and Well-being of Married Thai Woman in Bangkok” Oral Presentation  at      
       EAOHP   on 29-31 March, 2010  in  Rome, Italy   
อังศินันท์   อินทรกําแหง.สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย.นําเสนอปาก 
       เปล่าในท่ีประชุม ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการคร้ังท่ี 3 ในวันท่ี 22 มกราคม 2552 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2. บทความเผยแพร่ในฐาน TCI(ศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) และฐานอ่ืน ๆ 

อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2543, มีนาคม-มิถุนายน).  การเรียนรู้ผู้ใหญ่กับการพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร. วารสารครุศาสตร์,  
         (3):92-104. 
อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2546, สิงหาคม). การเขียนบทความทางวิชาการ:สําหรับนักเขียนมือใหม่. สารศิษย์เก่าพยาบาล 
         สภากาชาดไทย. วันประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าฯ ประจําปี 2546. 
อังศินันท์   อินทรกําแหง. (2547, กันยายน – ตุลาคม). สมรรถนะจําเป็นของผู้นําทางวิชาการ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต. วารสาร 
         ครุศาสตร์, 13 (1), 95-105. 
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อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2547). อิทธิพลของปัจจัยด้านการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ภูมิหลังส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมใน 
          องค์กรท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการทางการแพทย์. หนังสือชุดปฏิรูปการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
           โรงเรียน แนวทางการศึกษาและกิจกรรมท่ีหลากหลาย.มนัสาสน์ โกวิทยา บรรณาธิการ  ศูนย์ตําราและเอกสารทาง 
           วิชาการ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 36-62. 
อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2548). การวิจยัอนาคต: การศึกษาแนวโน้มบทบาทของ องค์กร. วารสารจิตวิทยา, 12(1),125- 
          140.  
อังศินันท์ อินทรกําแหงและอัจฉรา สุขารมณ์. (กันยายน, 2548). การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอีคิวใน 
          ประเทศไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 11 (1),1-18.  
อังศินันท์ อินทรกําแหงและทัศนา ทองภักดี. (กันยายน, 2548). การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นําทางวิชาการของ 
         อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนและในกํากับของรัฐ.วารสารพฤติกรรมศาสตร์,11(1),51-72.  
อังศินันท์   อินทรกําแหง อัจฉรา  สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. (2549,กันยายน). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนี 
         วัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรม 
         ศาสตร,์ 12(1),49-71.  
อังศินันท์   อินทรกําแหง อัจฉรา  สุขารมณ์ และอรพินทร์ ชูชม. (2550,กันยายน). ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะวิกฤตชีวิตของ 
         สตรีไทยสมรสวัยกลางคนท่ีทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 13(1),50-65. 
Intarakamhang, U.  (2005). Synthesis of Research Studies in Thailand related to Emotional Intelligence.     
        Journal of psychology. 57 : Suppl.S 2005.  
Intarakamhang, U. , Raghavan, Chemba  , Choochom, O. ,and Sucaromana, A. (2008, January). Causal  
       Relation Analysis and Indices of Midlife Crisis of Employed, Married Thai Women. Journal of  
       Population and Social Studies,16(2). 71-94. 
Nongnuch Uthaisri, Manat Boonprakob,& Ungsinun Intarakamhang  (2007, September). A synthesis of  
       Thesis on Child-centered Teaching Behaviors Research Summary. The journal of Behavioral  
       Science.2(1),1-9. 
อังศินันท์   อินทรกําแหง. (กุมภาพันธ์,2550). แนวทางการเผชิญและการป้องกันภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัย 
         กลางคน (ข้อค้นพบจากการวิจัย). สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2551,กันยายน). สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคน 
         ไทย.วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 14(1),135-150. 
 บังอร ฉางทรัพย์  พรรณี บุญประกอบ มนัส บุญประกอบ และอังศินันท์ อินทรกําแหง (กันยายน, 2551). การพัฒนารูปแบบ 
         การส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ีพักอาศัยในชุมชนแออัด : กรณีศึกษาชุมชนคลองเตย  
         กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 14(1),166-182. 
อังศินันท์ อินทรกําแหง  อรพินทร์ ชูชม  วรสรณ์ เนตรทิพย์   พัชรี ดวงจันทร์. (2552,กันยายน). การบริหารจัดการและ 
         ประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารพฤติกรรม 
         ศาสตร,์ 15(1),28-38. 
อังศินันท์   อินทรกําแหง.(ธันวาคม, 2552). ผลการใช้โปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตด้วยตนเองตามแนวตะวันออกท่ีมี 
         ต่อการรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตและความสุขใจของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนในกรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนาสังคม,  
         11(2), 29-59. 
Ungsinun Intarakamhang. (2009,September).  Research Synthesis Concerning Stress and Coping of Thai  
        People. The Journal of Behavioral Science, 4(1), 44-59. 
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วิริณธ์ิ กิตติพิชัย  อังศินันท์ อินทรกําแหง และจุฑามาศ แก้วพิจิตร. (มกราคม, 2553). การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา 
        ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่. วารสาร 
       พฤติกรรมศาสตร์, 16(1), 56-70.  
อังศินันท์  อินทรกําแหง ทัศนา ทองภักดี และ วรสรณ์ เนตรทิพย์. (กรกฎาคม, 2553). ผลการจัดการโครงการปรับเปลี่ยน 
        พฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 16(2), 96-112.  
อรพินทร์  ชูชม อัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์  อินทรกําแหง. (กรกฎาคม ,2553). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
       ครอบครัว-งานกับคุณภาพชวิีต. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 16(2), 33-49.  
Ungsinun Intarakamhang and Tasana Thongpukdee.(December, 2010). Effects of Self Managing Life Crisis  
        Based on the Oriental towards Life Crisis and Well-being of Married Women. International Journal  
       of Psychological Studies. 2(2),170-178. 
Ungsinun Intarakamhang, Wirin Kittipichai, Chutima Hanpachern, and Piyasurang Kuljittiprasit(May,2011).  
        Success Results  of   High Performance and Potential System (HiPPS) Administration of  Thai  
        Government Departments.  Asian Social Science, 7 (5).  
Ungsinun Intarakamhang  and  Patcharee Duangchan.(2011). Effects of health behavioral modification  
          program on  metabolic diseases  in  risk Thai clients. Asian Biomedicine Journal, Submission.  
          Acception. 
Patcharee Duangchan, Dusadee Yoelao, Ann Macaskill, Ungsinun Intarakamhang, and Chittiwat Suprasonsin  
         . (September, 2010). Interventions for Healthy Eating and Physical Activity among Obese Elementary  
         Schoolchildren: Observing Changes of the Combined Effects of Behavioral Models. The Journal of  
         Behavioral Science, 5(1), 46-59. 
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อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2551). เอกสารคําสอน วป 591 การคิดถูกวิธี .กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จํานวน  416 หน้า    
 อังศินันท์   อินทรกําแหง.(2552). การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ด้วยหลัก PROMISE Model. กรุงเทพฯ:  
          บริษัท สุขขุมวิทการพิมพ์. จํานวน 193 หน้า 
 อังศินันท์ อินทรกําแหง. (2552). แนวทางการเผชิญและการป้องกัน ภาวะวิกฤตีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคน (ข้อคน 
          พบจากการวิจัย). สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. จํานวน 19 หน้า 
4.งานวิจัย/โครงการวิจัย 
      ผลงานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จแล้ว  

 การศึกษาบทบาทของสภากาชาดไทยภายในปี พ.ศ.2556  ปี 2542 (เลขาฯ โครงการ) 
 รายงานการศึกษาโมเดลการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จขององค์กร ปี 2545(หัวหน้าโครงการ) 
 รายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสภากาชาดไทย 2547 (หัวหน้า

โครงการ) 
 การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย ปี 2548 (หัวหน้าโครงการ) 
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 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านผู้นําทาง วิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในกํากับของรัฐ ปี
2549 (หัวหน้าโครงการ) 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคน ท่ีทํางานนอกบ้านใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2550(หัวหน้าโครงการ) 

 การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของเยาวชนไทย ปี 2550 
 การศึกษา เคร่ืองชี้วัดและปัจจัยด้านการถ่ายทอดทางสังคมของพลังปัญญา ของเยาวชนไทยในกรุงเทพมหานคร ป ี

2550  
 สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย ปี 2551 (หัวหน้าโครงการ) 
 การวางระบบมาตรฐานการพัฒนาข้าราชการก่อนปฏิบัติงานราชการ  ปี 2551  
 การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี2551-

2552 (หัวหน้าโครงการ) 
 การประเมินหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งด้านบริหารของมหาวิทยาลัยใหม่ ปี 2552 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับงานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ปี 2553  
 ผลการพัฒนาครูด้านจิตลักษณะและทักษะการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักเรียนท่ีมีต่อพฤติกรรมการ

อบรมนักเรียนของครู และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นปี2553  
 ผลการใช้วิธีการจัดการภาวะวิกฤตชีวิตตามแนวตะวันออกท่ีมีต่อภาวะวิกฤตชีวิตของสตรีไทยสมรสวัยกลางคนใน

กรุงเทพมหานคร(หัวหน้าโครงการ) ปี2551 -2553 (หัวหน้าโครงการ) 
 การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี2552-2553 (หัวหน้าโครงการ) 
 การบริหารจัดการและประเมนิโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ปี

2552-2553 (หัวหน้าโครงการ) 
 การบริหารจัดการและประเมินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพขององค์กรไม่หวังผลกําไรในเขต

กรุงเทพมหานคร ปี2552-2553 (หัวหน้าโครงการ) 
 การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลภาพรวมและศักยภาพในการบริหารจัดการระบบ HiPPS ของทุกส่วน

ราชการท่ีมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงในรุ่นท่ี 1-3  ปี 2553 (หัวหน้าโครงการ) 
 โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของ

สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ปี2553-2554 (หัวหน้าโครงการ) 
 
งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ  

 การบริหารจัดการและประเมินโครงการเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มโรคเมตาบอลิกของ
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ช่วงต้ังแต่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 (หัวหน้า
โครงการ)  

 โครงการประเมิน เร่ือง "มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการเสนอผลงานของหน่วยงานในระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต 13 กรุงเทพมหานคร ช่วงต้ังแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2554 (หัวหน้าโครงการ)  
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 การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานท่ี 5  วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอ่าน ประจําปี 
2554  (อนุกรรมการ)  คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สป 929/2553  

บรรณาธิการ 
 บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2550  
 บรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 กันยายน 2551  
 บรรณาธิการ วารสารพฟติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีท่ี 2 มกราคม 2553 และ ปีท่ี 4 มกราคม 2555  
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสาร ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร)์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับเดือน มกราคม-มิถุนายน ฉบับเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม และฉบับเดือน 
กรกฎาคม-ธันวาคม ต้ังแต่ปี 2552-2554 

 กองบรรณาธิการ วารสารพฤติกรรมสาสตร์ วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และ The Journal of 
Behavioral Science  

คําสัมภาษณ์วิทยุ  เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคญัของภาวะวิกฤตสตีไทยสมรสวัยกลางคนในรายการ  
 วิทยุ FM 92.2 วันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม 2550 เวลา 20.10 – 20.40 น. ในรายการของมูลนิธิ เครือข่าย

ครอบครัว  โดยมีพิธีกรคือ คุณรัศมี  มณีดิน 
 วิทยุ FM 100.5 อสมท. เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2550 เวลา 09.10 -09.40 น. 
 รายการโทรทัศน์ ช่อง UBC 7  Life and New โดยออกรายการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ ในวันอาทิตย์ท่ี 22  

กรกฎาคม 2550 เวลา 21.20 -21.30 น. โดยมีผู้ดําเนินรายการคือ นายแพทย์ทวีศลิป์ วิษณุโยธิน โฆษกกรม
สุขภาพจิต     

 
รางวัลวิชาการที่ได้รับ 

 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จากสํานักงานกองทุนวิจัย (สกว.) และ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ปี 
2551  

 รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจําปี 2551 รางวัลรายงานการวิจัยระดับชมเชย จาก 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 รางวัลเกียรติคุณ  “ต้นไม้ท่ีเติบโตแห่งการวิจัย” นักวิจัยระดับกลาง สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจําปี 
2553 ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2553 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 เกียรติบัตร ยกย่องสรรเสริญ  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 4 
ปี ต้ังแต่ พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน  ให้ไว้ ณ วันท่ี 9 กันยายน 2552  

 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการบริหาร  ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ให้ไว้ ณ วันท่ี 10 สงิหาคม 
2553   

 เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเย่ียมแบบบรรยาย ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระหว่างวันท่ี 
14 -16 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมรีเจนฮอลิเดย์อิน จ.เพชรบุรี ของ สกว.ร่วมกับ สกอ.  

 รางวัลเกียรติคุณ "รากแก้วท่ีย่ังยืน" นักวิจัยระดับอาวุโส ศรีนครินทรวิโรฒวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี 2554 ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2554 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ภาระงานสอน 

ระดับ 
รายวิชาท่ีสอน 

ตรี โท เอก 
 / / วป 722 ผู้นํา สมาชิกและการพัฒนาองค์การ ระดับปริญญาโทและเอก 
 / / วป 591 การคิดถูกวิธี
 /  วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ 
  / วป 791 การบริหารจัดการโครงการ
  / วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม
  / วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กับคุณภาพชีวิตและการทํางาน 
 /   วป 803 ปฏิบัติการวิจัย
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ชื่อ – นามสกุล นายจรัล อุ่นฐติิวัฒน์
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ 086-588-9599
E-mail jarun@swu.ac.th
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานทีศ่ึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ปริญญาโท วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532 

ปริญญาตร ี กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางเขน) 

2527 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 ประสบการณท์ี่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
1. งานวิจัย 
จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ งามตา วนินทานนท์.(2553). ลักษณะท้าทายของกีฬาหมากล้อมสถานการณ์แวดล้อม และ 
       ลักษณะส่วนบคุคลท่ีสมัพันธ์กับการรับรู้ประโยชนข์องการเลน่กีฬาหมากล้อมของนักเรียนระดับ 
       มัธยมศึกษา.  รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ดุษฎี โยเหลา พวงรัตน์ เกสรแพทย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ประทีป จินง่ี และจรัล อุ่น ฐติิวัฒน์. (2552). 
         การประเมินแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาของ กทม.ปี 2548-2551. ฝา่ยการศึกษา. 
         กรุงเทพมหานคร. 
ดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร นิยะดา จิตต์จรัส อ้อมเดือน สดมณี และจรัล อุ่นฐติิวัฒน์ (2553). 
          การพฒันาหลักสูตรการวิจัยปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วมเพื่อการพัฒนาครอบครวัในชุมชนกระทรวง 
         พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. 
พรรณี บุญประกอบ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์. (2546). ลักษณะทางจิตสงัคมกับการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน 
        ไทย. รายงานการวิจัยฉบับที่ 94.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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อ้อมเดือน สดมณี อุษา ศรจีนิดารัตน์ จรัล อุ่นฐิจิวัฒน์ อนิสรา จรัสศรี.(2543).ค่านิยมเก่ียวกับการทํางาน  
        การถ่ายทอดการทํางานและลักษณะทางจิตสังคมของประชาชน .รายงานการวิจัยฉบับที่ 78.  
        สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ.      
Nai,T.,Matsuda T; Intasuwan, P; Chuwanlee, W; Thanachanan, S; Ounthitiwat,J; &  
        Fukushima,M. (2010). Gratitude for, and Regret Toward, Nature: Relationship to  
        Proenvironmental Intent of University Student from Japan. Social Behavior and  
       Personality: an international journal. 38(7), 993-1008.             
2.งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินอยู่ 

 การประเมินงานวิจัย : ปริญญานิพนธ์สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 โครงการย่อย 3 คุณภาพชีวิตครอบครัวของข้าราชการชายในบทบาทผู้นําหน่วยงาน 

 
3. ประสบการณ์งานด้านอื่น ๆ 
 1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
            2. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โทควบเอก) 
 2. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2553 
 3. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2553 
 4. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2554 
 5. บรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2554 
 
 
ภาระงานการสอน 

ระดับ
รายวิชาท่ีสอน 

ตรี โท เอก 
 /  วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I 
 /  วป 544  โครงสร้างและระบบสังคม
  / วป 884 สัมมนาสังคมศาสตร์เชงิพฤติกรรม
 /  วป  513 การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
  / วป 781  การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทํางาน
  / วป  787  พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
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ชื่อ – นามสกุล นายนําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ 081-440-5059
E-mail numchai@swu.ac.th
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ สถิติ การวิจัยพฤติกรรมศาตร์ประยุกต์
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานทีศ่ึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ปริญญาโท ว.ม.  (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 
ปริญญาตร ี บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)

อ.ม. (อักษรศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2542 
2535 

 
ผลงานทางวิชาการ 
         1.บทความวิชาการ 
    นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ เรวดี ทรงเท่ียง.  (2543).  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม: การเปรียบเทียบประโยชน์  
              ความเหมือน และความต่างระหว่างเทคนิคการวิเคราะห์อ่ืน. วารสารการวัดผลการศึกษา. 21(63): 45-69. 
    นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ เรวดี ทรงเท่ียง.  (2546).  ผลของการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองต่อการปฏิบัติงานของนิสิต 
             ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับปริทัศน ์  9(1):  
             37-50. 
    นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล  (2548).  วิธีสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์  ธุรกิจรายสัปดาห์.  
            วารสารศาสตร์  1(2): 149-165 
   นําชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  (2550).  การศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับปัจจัยภาวะผู้นํา  ปัจจัยกลุ่มสาระการ 
            เรียนรู้และปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางสังคมในท่ีทํางานและตัวแปรผลทางด้านจิตพิสัย 
            ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์   
            13(1):  51-65. 
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 2.งานวิจัย 
นภาภรณ์ หะวานนท์; นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล; และ ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์.  (2546).  ความกลมกลืน    
            ระหว่างทฤษฎีฐานรากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้างดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน.  โครงการ   
            ปริญญาเอกพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์, ไพบูลย์ อ่อนม่ัง, และ นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2552). การวิจัยประเมนิความ 
           พึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ  
            สาธารณสุข)              
รัตติกรณ์ จงวิศาล, ศยามล เอกะกุลานันต์, พนมพร พุ่มจันทร์, วิรินธ์ิ กิตติพิชัย, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, และ             
           นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2553). การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิต  
           วิญญาณเพ่ือการพัฒนา (ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์) 
Chattananon, A.; Lawley, M.; & Supparerkchaisakul, N.  (2003).  The Impact of Societal 
           Marketing  on Corporate Image: A Thai Case.  Asian Journal of Marketing.   
           10(1): 29-46.   
 The World Bank EASES.  (2006).  Thailand Social Capital Evaluation: A Mixed Method   
          Assessment of the Social Investment Fund’s Impact on Village Social   
          Capital.  Thailand Social Capital Evaluation.  
Chattananon, A.; Lawley, M.; Trimetsoontorn, J.; Supparerkchaisakul, N.; &  
           Leelayouthayothin, L.  (2007).  Building corporate image through societal marketing  
           programs.  Society and Business Review.  2(3): 230-253. 
Chattananon, A.; Lawley, M.; Supparerkchaisakul, N.; & Leelayouthayothin, L.   
            (2008).  Impacts  of  a  Thai  Cause-Related  Marketing  Program  of 
            Corporate  Image.  Internationl Journal of Emerging Markets 3(4): 348-363. 

            ภาระงานสอน 
ระดับ 

รายวิชาท่ีสอน 
ตรี โท เอก 
 / / วป 501  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I
 / / วป 511  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I 
 / / วป 512  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II 
 /  วป  513  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
  / วป 703  การวิจัยเชิงคุณภาพ
  / วป  711  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III 
  / วป 712  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 
  / วป  713  การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสิทธิผลของงาน
  / วป 801  สัมมนาเทคนิคการวิจัยเชิงพฤตกรรมศาสตร์
  / วป 804  ปฏิบัติการวิจัย II
  / วป 991  การศึกษาเฉพาะบุคคล
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ชื่อ – นามสกุล นางวิชุดา กิจธรธรรม
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์
เบอร์ติดต่อ 089-114-8288
E-mail kijtorntham@hotmail.com
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การวัดและประเมิน
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานทีศ่ึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด.(วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

ปริญญาโท กศ.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
วท.ม.(ชีวเภสัช) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2543 
 

2529 
ปริญญาตร ี วท.บ.(พยาบาลและผดุง

ครรภ์)                  
มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

 
1. ผลงานวิจัยทีน่ําเสนอที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

วิชุดา กิจธรธรรม บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ และ นิภา ศรีไพโรจน์ (2544). การประมาณค่าความคลาดเคลื่อน   
         มาตรฐานในการวัดท่ีระดับคะแนนของแบบทดสอบ ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลตามแนวคิดของ 
         ฟลานาแกน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน วิธีการตามทฤษฎีการตอบข้อสอบ  
         และวิธีการของคีต. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.) (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

           วิชุดา กิจธรธรรม สิริพันธ์ุ สุวรรณมรรคา และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์. (2551). การคาดการณ์อนาคตคณะครุ 
         ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ. วารสารสภาคณบดีคณะ 
                   ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(3): 33-46. 
            วิชุดา กิจธรธรรม. (2542). การประเมินพ้ืนความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติเพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอดส์ใน 
                   การปฏิบัติวิชาชพีของพยาบาลใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร  
                  มฉก. วิชาการ, 2(4): 1-8.            
            วิชุดา กิจธรธรรม ชัยยศ คุณานุสนธ์ิ บงกช โมระสกุล และ สุนีย์ กิจศิริเจริญชัย. (2544). การศึกษาความสัมพันธ์ 
                  ระหว่างองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของ 
                  นักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
                 มหาวิทยาลยั, 13(3): 15-26. 
        พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2551). คุณวุฒิของครูและคุณภาพงานครู 2547-2548. วารสารครุ 
                 ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 36(2): 224-230. 
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      พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ สุวิมล ว่องวาณิช กมลวรรณ ตังธนกานนท์ สุกัญญรัตน์ คงงาม  คมกริบ ธีรานุรักษ์ และวิชุดา กิจ 
               ธรธรรม. (2550). กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัย. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 21(3):  
               385-393. 
      สุวิมล ว่องวาณิช กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ทิพย์สุดา จันทร์แจ่มหล้า และ วิชุดา กิจธรธรรม. (2550). รายงานการ 
                ประเมินอภิมานภายใน โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทพริก 
                หวานกราฟฟิด จํากัด. 
       ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ศิริชัย กาญจนวาสี สุวิมล ว่องวาณิช อาชัญญา รัตนอุบล ชูชัย รัตนภิญโญ สร้อยสนธ์ิ สกลรักษ์  
               และ วิชุดา กิจธรธรรม (2551). กลยุทธ์การขับเคล่ือนนวัตกรรมการเปล่ียนผ่านการศึกษา “สัตตศิลา” สู่ 
              โรงเรียน. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (เผยแพร่แบบโปสเตอร์ในงานสัมมนาวิชาการของ สํานักงาน 
               เลขาธิการสภาการศกึษา และเผยแพร่ในเวทีสภาวิจัยแห่งชาติ) 
    พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ และวิชุดา กิจธรธรรม. (2552). แผนงานวิจัยสหวิทยาการด้านคุณภาพชวิีตชุมชน. วารสารสภา 
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     พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ วิชุดา กิจธรธรรม บุณฑริกา บูลภักด์ิ และเฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก. (2553). การพัฒนารูปแบบ 
              สมัชชาการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. วารสารการศึกษาไทย (ได้รับการตอบรับการลง 
              วารสารแล้ว) 
     Kijtorntham, W., Suwanmunka, S., and Siribanpitak, P. (2006). A Foresight Study of the Faculty of  
           Education, Chulalongkorn University: Applying Quantitative and Qualitative Techniques.  
           Hawii International Conference on Education. January, 6-9. 
   Kijtorntham, W. Peungposop, N. and Vivitwatanakun, W. (August, 26-30, 2011). Basic Education  
          Provision Policy for HIV/AIDs Children in Thailand. Poster Presentation in The 10th International  
          Congress on AIDS in Asian and the Pacific: Diverse Voices, United Action. Busan, Korea.     
2. ผลงานวิชาการ 
     วิชุดา กิจธรธรรม. (2542). ต้านภัย เอดส์... ต่อต้านคนหรือต่อต้านโรค. วารสาร มฉก. วิชาการ, 2(1): 21-28. 
     วิชุดา กิจธรธรรม และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์. (2551).  การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เมทริกซ์อิทธิพลระหว่าง 
            ความสัมพันธ์ในการสร้างภาพอนาคตคณุภาพชีวิตชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2554. วารสารวิชาการสมาคม 
            สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 14(1): 81-99.  
3.งานวิจัยที่ยังไม่ได้เผยแพร่     
   พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดิสร เสมแย้ม วิชุดา กิจธรธรรม พรพิมล ตรีโชติ วัชรี ศรีคํา ขนิษฐา คันธะวิชัย มนทกานต์  
            ฉิมมานี และ ศิวะพร ภู่พันธ์. (2552). การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศ 
           เพ่ือนบ้าน. กรุงเทพฯ: สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (คณะนกัวิจัยท่ีปรึกษา)             
 วิชุดา กิจธรธรรม สุจิตรา ชัยกิตติศิลป์ ฉวีวรรณ ต้ังอมตะกุล วิไลวรรณ ตรีถ่ิน ทิพยา   พันธุมกาญจน์ สิรินดา 
           ศรีจงใจ โรจนินทร์ ปรานต์วรพัฒน์ พรทิพย์ ลิ้มธีระยศ และ ปริศนา อัครธนพล. (2552). การประเมินหลักสูตร  
           พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2547 และ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549 มหาวิทยาลัย 
          หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 
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        พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อวยพร เรืองตระกูล วิชุดา กิจธรธรรม รุ่งนภา ต้ังจิตรเจริญกุล และ สุภาพร โกเฮงกุล. (2553).  
               รายงานฉบับสมบูรณโ์ครงการวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมปีงบประมาณ 2552. กรุงเทพฯ: ศูนย์ 
               ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดันเชิงคุณธรรม.  (ศูนย์คุณธรรม). 
 
ภาระงานสอน 
 

ระดับ 
รายวิชาท่ีสอน 

ตรี โท เอก 
 / วป 501 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
  / วป 532 ปฏิบัติการวิจัย
  / วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
  / วป 711 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III
  / วป 803 ปฏิบัติการวิจัย
  / วป 804 ปฏิบัติการวิจัย II
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวนริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ
ตําแหน่งทางวิชาการ - 
สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ 081-327-8672
E-mail narisarap@swu.ac.th
สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์ 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานทีศ่ึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ปริญญาโท ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
ปริญญาตร ี ร.บ. (สังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1. งานวิจัย 
ในหน่วยงาน 

การสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้ความสําคัญ
โดยใช้การวิเคราะห์เมต้า (Meta Analysis) (ผู้ร่วมวิจัย) 

โครงการประเมินผลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ให้ความสําคัญ (ผู้ร่วมวิจัย) 

โครงการวิจัย ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับระหว่างลักษณะทางจิตสังคมของครู การ
ปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่มี
ต่อจิตพอเพียง และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียนในโรงเรียนแบบอย่าง 
“สถานศึกษาพอเพียง” (ผู้ร่วมวิจัย) 

บทบาทและการส่ ง เส ริมสภาองค์กร ชุมชนในการเส ริมสร้ างสั งคมสมานฉันท์  ผ่ าน
กระบวนการวิจัยและปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในเขต
พ้ืนที่ภาคกลาง  (ผู้ร่วมวิจัย) 
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        โครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว (ผู้ร่วมวิจัย) 
        อ้อมเดือน สดมณี ดวงเดือน แซ่ตัง นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. 2553. ปัจจัยเชิง 
              บูรณาการที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการทํางานอย่างมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในภาค 
              กลาง:การศึกษาระยะที่สอง.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.             
               โครงการวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551                
      นอกหน่วยงาน 
         การศึกษาภาวะสมรสและทัศนคติต่อการสมรสของสตรีไทยในสังคมยุคใหม ่(ผู้รว่มวิจัย) 
  2. บทความวิชาการ 
         นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ. 2554. การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการเกิดภาวะอ้วนในเด็ก.  
                   วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ (กําลังตีพิมพ์) 
           

ภาระงานสอน 
 
 

 

 

        
 

ระดับ 
รายวิชาที่สอน 

ตรี โท เอก 
 / / วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ (ผู้สอนร่วม) 
 / / วป 571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม
 / วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมและพัฒนาการของมนุษย์ (ผูส้อนร่วม) 
 / / วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ผูส้อนร่วม)
  / วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเก่ียวกับการทํางาน (ผู้สอนร่วม) 



 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตร 
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ตารางสาระสาํคัญในการปรับปรุงและเปรยีบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
2. ปรับปรัชญาของหลักสูตร 
3. ปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4. ปรับรหัสรายวิชา 
5. ปรับคําอธิบายรายวิชา 
6. เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

(ข้อความเดิม) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
หมายเหตุ 

1.การจัดทําหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

1.การจัดทําหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

2.ปรัชญาของหลัสูตร 
หลักสูตรนี้มีพ้ืนฐานความคิดเชิงปรัชญา
ท่ีว่า ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักวิจัย 
และนักพัฒนาระดับผู้นําทางการวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมสามารถดําเนินงานวิจัย
ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงตาม
ความต้องการของสัคม อันนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชวิีตของบุคคลและสังคม
อย่างย่ังยืน 

2.ปรัชญาของหลักสูตร
“รอบรู้พฤติกรรมศาสตร์เก่งกาจการวิจัย เป็น
ผู้นําการประยุกต์ใช้ เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมนําสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”  
ปรัชญาของหลักสูตร 
“บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้นํา
ท่ีบูรณาการองคค์วามรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
และวิธีวิทยาการวิจัย เพียบพร้อมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพ
บุคคลและสังคมอย่างย่ังยืน” 

 

3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม
และมีความเป็นผู้นําในวิชาชีพสาขาวิชาการ
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถ
ทํางานวิจัยและปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ 
สามารถเผยแพร่งานวิจัยถึงผู้ใช้และ
สามารถใช้ประโยชน์ในงานวิจัยในการ 

3.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ดังต่อไปน้ี 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ดังต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยท่ี 

ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 
(ข้อความเดิม) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
หมายเหตุ

พัฒนาคุณภาพชวิีตของบุคคลและสังคมได้
อย่างย่ังยืน 

มีคุณภาพและประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้จาก
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

 

4.คําอธิบายรายวิชา 
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย 1 
นําองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ศาสตร์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือสร้าง
เป็นโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาบุคคลและสังคม 
วป 899 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
การดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อการทํา
ปริญญานิพนธ์ในรูปของการวิจัยซ่ึงเข้า
มาตรฐานทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ท่ีมีความรู้ ความ
ชํานาญโดยตรงลักาณะการวิจัยสําหรับ
ปริญญานิพนธ์ ในระดับมหาบัณฑิตควร
เป็นการตรวจสอบสมมุติฐานทีได้จากการ
ประมวลทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ซ่ึงประมวลมาอย่างกว้างขวาง และการวิจัย
ต้องมีตัวแปรจํานวนมากพอท่ีจะให้
ผลการวิจัยนํามาตีความหมายให้ได้
ข้อความจริงท่ีลึกซ้ึงพอสมควร 
 

4.คําอธิบายรายวิชา
วป 803 ปฏิบัติการวิจัย 1 
นําองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์
ในลักษณะสหวิชามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประยุกต์เพ่ือสร้างเป็นโครงการวิจัยท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาบุคคล
และสังคม 
วป 699 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
การดําเนินการข้ันตอนเพื่อการทําปริญญา
นิพนธ์ในรูปของการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ท่ีมีคุณภาพ รูปแบบการวิจัยต้องมี
ความเหมาะสมกับปัญหาการวิจัย มีการ
ประมวลทฤษฏีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง มีการออกแบบการวิจัยท่ี
เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ผลการวิจัยสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

เพ่ือให้การเลือกใช้รูปแบบการ
วิจัยมีความยืดหยุ่นเหมาะกับ
การปัญหาวิจัย 

5.คําอธิบายรายวิชา มีคําว่า “เช่น” 
“ได้แก่” “เป็นต้น”  

5.ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา โดยตัดคําว่า 
“เช่น” “ได้แก่” “เป็นต้น” ออกจาก
คําอธิบายรายวิชา 

ตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ

6.เปลี่ยนรหัสวิชา จาก 3(3-0-6) 6.เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 2(2-2-5) โดยสะท้อน
การฝึกปฎิบัติสอดคล้องกับจํานวนชั่วโมงท่ี
กําหนดไว้ในหน่วยกิต 

ตามข้อเสนอแนะสภาวิชาการ
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