
r r 

''rct 

LUUfflL 10 

(o9 w 

tLLkL(U 10(0 



สารบญั 

 

รายการ หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 1 

 รหัสและช่ือหลักสตูร 1 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

 วิชาเอก/แขนงวิชา 1 

 จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 1 

 รูปแบบของหลักสตูร 1 

 สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูร 2 

 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 3 

 ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

3 

 สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 

 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกบั 

พันธกจิของสถาบัน 

5 

 ความสมัพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 6 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 7 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 7 

 แผนพัฒนาปรับปรุง 8 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 10 

 ระบบการจัดการศึกษา 10 

 การด าเนินการหลักสตูร 10 

 หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 13 

 องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 27 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 28 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 30 

 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ   30 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 31 

 

 

 



สารบญั (ต่อ) 

 

รายการ หนา้ 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล (ต่อ)  

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

34 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 37 

 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 37 

 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 37 

 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 37 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์ 38 

 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 38 

 การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 38 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 39 

 การก ากบัมาตรฐาน 39 

 บัณฑติ 39 

 นิสติ 40 

 อาจารย์ 42 

 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 43 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  45 

 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 47 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 48 

 การประเมินประสทิธผิลของการสอน 48 

 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 48 

 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 48 

 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 48 

ภาคผนวก 49 

 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

50 

 ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสตูร 51 

 ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 54 

 

 

 



สารบญั (ต่อ) 

 

รายการ หนา้ 

ภาคผนวก (ต่อ)  

 ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ผลการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ 

62 

 ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ 81 

 ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 185 

 ภาคผนวก ช หลักฐาน MOU  
 

196 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

 5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตร

เฉพาะของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนและ 

กจิกรรมเสริมหลักสูตร โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ดังน้ี 

1. ความร่วมมือกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอื่น  ๆ ในการเป็นกอง

บรรณาธิการวารสารและเป็น Peer Review ที่ มีความเช่ียวชาญในการประเมินบทความวิชาการและ

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

2. ความร่วมมือกับสถาบัน ในต่างประเทศ ได้แก่  International Islamic University of 

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

โดยมีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาองักฤษระยะสั้น  

 5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เพียงสาขาวิชา

เดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะเร่ิมใช้หลักสตูรน้ีในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เร่ืองขอความ

เหน็ชอบการปรับปรุงหลักสตูร (กระทบโครงสร้าง) เลขที่หนังสอื ศธ. 0519.12/6177 ลงวันที่ 29 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 24 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวันที่ 

1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

   

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็น 



cl 13 2560 
01 aOl a I a 01 I 15 
in -llO  

10. ni'11Efll \Tff1( 

3 

01 a  0.' 0) 01 a 01 a  01  a 
1. lfllJ L1LL LanolIU 1fl1 

2. 1 fl1fl]U11fl1fl111i'U fl1}111i1fl1J'A1J 
j 9) 01 a 01 a 01 I a a 01 a 

Ltfl.1 fl'1J1 J1 

n1n1fl fl1 L13J fl fl4Th LJ11 'U 

3. 1 

L?11 l4fld LJ1.1I1flT fiLL 11J 

4 0) 0 0/ 0 I a 1 2)0) a 
9. 'L1 U13Ufl1 LU i1 LLWIfl 

9 9 9 9) 

9) 

O 0 4 0' 
'1 1i1'ZJ 

Ifl1flfl 
4 

-ti-wn (3mn1) thiii 
4 

1U1L')fl1'Ifl141 
thiu 

1.  s..th' 'ti utn 'ti8ns s.u. ('nrn8r) 2535 41n 1tJ1J xxxx 

1J5.U. (t') 2542 tiiittmt 

i. (8Tt5i) 2544 iiisv 

(ni'tJwqiniJzjn() 2550 

2.  5.11fl L8 (n1nlwfl1Ls4) 2544 1 ' tJ xxxx 

2553 

3.  t4U.tJ•YI51fl 1?ftJfl5 1I.1J. (fl8i) 2528 xxxx 

M.P.A. (Administration) 2531 National University, USA 

M.CRP. (Community a 

D.P.A. (Administration \ t'i 

a w 4 0/ a a 0J 

11. 

11.1 

flfl fliLfl'1 ilL iJLLNiL LLW{'1) 3JLL?J] 

11 (v.L2555 — 2559) VI1J'fl LL LL1J'I 

I Nflfl ill0lLiLULIfli ifl'l1fl?hfli 

'1Jflilt1 fl1'1LJU'1 LN Ui1JL4ilflifliiJlLL inJfl 

fl'flhifli'5LflL LLThl?1il, 2559) iiL1'h1J 

1 

tJLYW1 11 nLLn1L1 L1' iW1l1iLll4Ll43J 1 fliL?Ji 1'lfliJ 

fliLfli1l'1ThLLl 

UU 12 (tAi.c1. 2560 — 2564) 

lhclJ c9E Ll flfl fli'1 ii UT1J 

Vl.)1. 2560 



4 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ประเทศ และการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2558)  

  วาระการพัฒนาของโลกในอนาคต ท าให้ประเทศไทยกต้็องเผชิญกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากข้ึนกว่า

ช่วงที่ผ่านมา เช่น การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 

Revolution) การพัฒนาเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน การพัฒนา

การศึกษาจึงยังคงต้องมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน 

ดังน้ันภาครัฐมีนโยบายพัฒนาประเทศสู่ไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือปรับเปล่ียนจากประเทศ “รายได้

ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจที่ ขับเคล่ือนด้วย “ประสิทธิภาพ” 

เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วย “นวัตกรรม” โดยมีกลไกส าคัญหน่ึง คือ กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและ

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

  ดังน้ัน การพัฒนาการศึกษาจึงต้องให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองนโยบายด้านการ

พัฒนา โดยในช่วงปี 2560 – 2564 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนา 

ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทยีม ด้วยระบบ

เทคโนโลยีดิ จิทัลที่ มีประสิทธิภาพ  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2559) นอกจากน้ี

กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดท ากรอบทศิทางแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574 

โดยก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียน  เพ่ือก าหนด

แนวทางให้การพัฒนาคนจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาในทุกมิติ โดยมียุทธศาสตร์ 1 ใน 9 มีความ

เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ของประเทศ กลับพบว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือ

การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย มีจ านวนไม่เพียงพอ และการวิจัยไม่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานวิจัย ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญในการช้ีวัดคุณภาพ 

ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการยกระดับประเทศ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังมีจุดอ่อน 

ของการพัฒนางานวิจัยที่ต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน การแก้ปัญหาด้านการวิจัยของไทยในระยะยาวน้ัน 

จะต้องปลูกฝังศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญ 

ของงานวิจัย โดยการให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เหน็ถึงความส าคัญ

ของการท าวิจัย มีการบูรณาการการสอนพร้อมงานวิจัย งานวิจัยเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นิสิต

นักศึกษา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2559; ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, 2559) นอกจากน้ี ยังมีการค านึง 

ถึงนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานที่ต้องอาศัยองค์ความรู้การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เช่น 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เป็นต้น ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงดังกล่าว และตอบสนองความต้องการของประเทศด้วยการวิจัยที่มีประสทิธภิาพ ด้วยการผลิต

นักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ ยกระดับผลิตภาพของประเทศชาติสบืไป 
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     11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

  จากผลกระทบของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ยังพบด้วยว่า ลักษณะทางสังคมของ

ไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และยังต้องเผชิญกบัความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ้น คนไทย

มีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดค่านิยมทางวัตถุ (คณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

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

สงัคมให้มีความมั่นคง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม

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

- 2574 ได้ก าหนดแนวทางการวางแผนการศึกษาและการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียนในทุกมิติ 

ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย (สมศักด์ิ ดลประสทิธิ์, 2558) ดังน้ัน การพัฒนาหลักสตูรจะค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงกระแสหลักที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สังคมอย่างมาก ท าให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมน้ันไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน 

การวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง

ทั้งในระดับภมูิภาคอาเซียนและระดับโลก จะเป็นเคร่ืองมือที่สามารถช้ีน าในการป้องกัน เตรียมพร้อมและ

แก้ปัญหาของบุคคลและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างพัฒนาบุคคลและสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึง

ประสงค์ได้ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะน้ี จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนอง

ความต้องการของประเทศที่ต้องการพ่ึงนักวิจัยและงานวิจัยที่ได้คุณภาพ โดยการผลิตนักวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการท าวิจัยในลักษณะบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ

สูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคมได้  

 12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

  การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ใน

ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลและสงัคม 

 

 

 



6 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

  หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน บางรายวิชาสามารถตอบสนองความ

ต้องการของหลักสูตรอื่นที่ ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัยที่ มี คุณภาพ 

การด าเนินการเรียนร่วมของหลักสูตรน้ีจะเป็นการท างานและการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ อาท ิสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น 

โดยทางหลักสูตรอนุญาตให้นิสิตในสาขาวิชาอื่นมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา เช่น รายวิชา วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้งการร่วมสอน

ให้กับรายวิชาในหลักสูตรอื่น เช่น รายวิชา จป 504 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต์ จป 705 

การวิจัยแบบผสานวิธี ในหลักสูตรสาขาจิตวิทยาประยุกต์ วจ 803 การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 

ในหลักสูตรสาขาวชิาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย

ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นคณาจารย์ของสถาบันวิจัยพฤตกรรมศาสตร์และมีการให้นิสติในหลักสูตรการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกนัในรายวิชาดังกล่าวได้  

  นอกจากน้ี อาจเป็นนิสติที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) แบบ 2.2 และ

ไม่สามารถส าเรจ็การศึกษาตามเง่ือนไขได้ให้สามารถเปล่ียนสถานภาพนิสิตและมีการโอนหน่วยกติเพ่ือเข้า

มาศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑติ พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  1.1 ปรชัญา 

  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม 

  

 1.2 ความส าคญั  

  พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดย

ยึดม่ันในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธบิายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์

ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้สหวิทยาการจากหลายศาสตร์ เพ่ือช่วยให้บุคคลมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และส่งผลต่อเน่ืองไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และน าไปสู่การพัฒนา

ในระดับประเทศได้อย่างดี ซ่ึงสอดรับกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม

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

คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการ

ของสังคม ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพเพ่ือรองรับ

เปล่ียนแปลงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดข้ึนตลอด

ชีวิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ ทั้งน้ี  การพัฒนา

ดังกล่าวได้ด าเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักตามแผน

ยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2552 - 2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานมี

การก าหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซ่ึงครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านวิถีชีวิตโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมีการก าหนดเป้าหมายหลักทางการจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสติและบุคลากรให้เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ซ่ึงเอื้อต่อ

การพัฒนาสงัคมต่อไป 

  อน่ึง ศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยาและสังคมวิทยา มักเป็น

ศาสตร์ที่มีจุดก าเนิดมาจากสงัคมตะวันตกที่ไม่อาจน ามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทยจะต้อง

มีการปรับให้เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการประยุกต์ 

ทั้งด้านแนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากน้ี การใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวกไ็ม่

สามารถท าความเข้าใจปัญหาของบุคคลและสงัคมได้อย่างลึกซ้ึง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้จากหลาย

ศาสตร์บูรณาการ เพ่ือร่วมกันในการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการวิจัย 

ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสมกับลักษณะปัญหา บริบท 

และกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถตอบปัญหาการวิจัยหรือแก้ไขปัญหาบุคคล

และสังคมได้อย่างลึกซ้ึงและครอบคลุม จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มี
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ลักษณะสหวิทยาการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคมตะวันออกจาก

หลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้จริง 

 

     1.3 วตัถุประสงค ์

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑติที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปน้ี 

  1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

  2. มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการ

วิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม 

  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีแผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรตามรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งช้ีการพัฒนาปรับปรุง ซ่ึงคาดว่าจะ

ด าเนินการติดตามบัณฑติประจ าปี และมีการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรทุก ๆ 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

การพฒันาการเรียนการสอน 

1. พัฒนาคณาจารย์ด้านการท าวจิัย

และการเรียนการสอน 

2. พัฒนานิสติด้านการท าวิจัย 

1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตพิีมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2. สนับสนุนให้คณาจารย์และนิสติเข้า

ร่วมประชุมวิชาการและเสนอ 

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในประเทศ

และต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้นิสติร่วมท าวิจัยกบั

คณาจารย์ในสถาบนั 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

ผลงานวิจัยตพิีมพ์เผยแพร่ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนิสติ

ที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือ 

น าเสนอผลงานวชิาการ/ผลงานวจิัยใน

ประเทศและต่างประเทศ 

3. ร้อยละของนิสติที่ร่วมท าวจิัยกบั

คณาจารย์ในสถาบนั 

การพฒันาหลกัสูตร 

1. ท าวจิัยเพ่ือประเมนิผลและตดิตาม

การใช้หลักสตูร 

1. น าผลการประเมนิหลักสตูรจาก

คณาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 

บณัฑติ และผู้ใช้บณัฑติ มาเป็นข้อมูล

ปรับปรงุ 

2. ประเมนิความพึงพอใจของบณัฑติ

และผู้ใช้บณัฑติ 

1. รายงานผลการประเมนิหลักสตูร 

2. รายงานการประเมนิความพึงพอใจ

ของบณัฑติและผู้ใช้บณัฑติ 

การพฒันาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

1. มรีะบบการด าเนินงานของสถาบนั

เพ่ือจัดให้มสีิง่สนับสนุนการเรียนรู้

แบบ PDCA อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

1. ก าหนดแผนเพ่ือเตรียมการ

ปรับปรงุสิง่อ านวยความสะดวกและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. ส ารวจความพึงพอใจต่อสื่อ 

อปุกรณแ์ละสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าสถาบนั 

2. รายงานผลส ารวจความพึงพอใจต่อ

สื่อ อปุกรณแ์ละสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

3. ด าเนนิการปรับปรงุสื่อ อปุกรณ์

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามผล

ประเมนิความพึงพอใจ ผลการ

ประเมนิจาก ปค.003 และผลการ 

จัดประชุมเพ่ือวางแผนปรับปรงุสื่อ 

อปุกรณแ์ละสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ของบุคลากรในสถาบนั 

4. ตดิตามผลและปรับปรงุอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 

            ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษา โดยขึ้ นอยู่กับ

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

  มีการจัดการเรียนการสอนในช่วงนอกเวลาราชการ วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-

16.00 น. โดยภาคการศึกษาแบ่งได้ดังน้ี 

  ภาคต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

  โดยระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนอาจมีการจัดในสองลักษณะตามความเหมาะสม 

ดังน้ีคือ 1) ในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน มีจ านวนช่ัวโมงตามแผนการสอนที่ระบุ

ใน มคอ.3 โดยไม่ต ่ากว่า 15 คร้ังต่อ 1 ภาคการศึกษา หรือ 2) ลักษณะของโมดูล (Module) ที่จัดการ

เรียนการสอนแบบ Block Course โดยจัดการเรียนการสอนไปทลีะรายวิชาจนครบตามแผนการสอนแล้วจึง

ต่อด้วยรายวิชาถัดไปที่มีความต่อเน่ืองในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน 

      2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และมีคุณสมบัติทั่วไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก 

ก) 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

  ปัญหาของนิสติแรกเข้าส าหรับหลักสูตรนี้  รวบรวมได้ดังน้ี 

  (1) นิสิตส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และเน้ือหาทางพฤติกรรมศาสตร์ 

ซ่ึงเป็นวิชาแกนของหลักสูตรไม่เท่ากัน เน่ืองจากเปิดรับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก

สาขาวิชา 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

  (2) นิสติส่วนหน่ึงมีทกัษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษเชิงวิชาการไม่เทา่กนั 

    2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

  หลักสูตรฯ ได้เตรียมวิธีด าเนินการป้องกัน และช่วยเหลือนิสิตที่อาจประสบปัญหาดังข้อ 2.3

โดย 

1. จัดวิชาบังคับที่เป็นวิชาพ้ืนฐานให้นิสิตแรกเข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาแรก เช่น วิธีการ

วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา และพ้ืนฐานทางสงัคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์  

2. จัดการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่นิสติขาดความรู้พ้ืนฐานที่เป็นวิชาแกน  

3. จัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิง

วิชาการ 

     2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

           ตารางแสดงจ านวนนิสติที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

(นอกเวลาราชการ) 

จ านวนนสิิต 
จ านวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 20 20 20 20 

   

  ทั้งน้ีการเปิดรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษาอาจมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและขอบข่าย

ประเด็นความสนใจที่เช่ือมโยงกับสถานการณ์ความต้องการของสังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรม ณ เวลานั้น 

    2.6 งบประมาณตามแผน  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ

ผลิตบัณฑติ (ปีการศึกษาละ 20 คน) ดังน้ี   

  2.6.1 งบประมาณรายรบั เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา   

(60,000/คน/ปี x 20) 

1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรบั 1,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

 

 



12 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

งบประมาณของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) 

 
ค่าใชจ่้าย 

 

ยอดสะสม 

(ต่อหวั) 

หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   

 ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกติ x 1,200 บาท x 15 คร้ัง) 432,000.00  

 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสตูร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 2 ปี) 200,000.00  

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการประชาสมัพันธ ์ 50,000.00  

 กจิกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ)            500,000.00  

 ค่าครภุัณฑท์ี่ใช้ส าหรับนิสติ   

 ทุนนิสติ   

 → ค่าใช้จ่ายรวม 1,182,000.00  

 → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 20 คน) 59,100.00  59,100.00 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านกั   73,875.00 

 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 6,405.40  

 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต ่า 5%) 6,405.40  

  ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 10 8,599.00   

หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนพินธ ์   84,575.00 

 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ ์(อตัราต่อหัว) 10,700.00  

  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์(อตัราต่อหัว) -   

หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (15%) 14,925.00 99,500.00 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 28,608.00  128,108.00 

 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี) 8,720.00  

 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000.00  

 ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x 2 ปี) 2,080.00  

  ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี) 11,808.00   

ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรต่อหวันิสิต  128,108.00 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  130,000.00 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

    อื่นๆ แบบช้ันเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(Hybrid Education) 
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กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั (3 หน่วยกิต) 

วป  803 ปฏบัิติการวิจัย 3(1-4-4) 

RB  803 Research Practicum  

 

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรม

ศาสตร์ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

วป  503 พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5) 

RB  503 Foundation of Qualitative Research  

วป  504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

RB  504 Academic English Skills and Fundamental Research  

วป  510 ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติในการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  510 Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

วป  512 สถิติเพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  512 Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

วป  513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB  513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

กลุ่มวิชาจิตวิทยา 

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   เจตคติและการท านายพฤติกรรม 3(3-0-6) 

RB  531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

วป  532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB  532 Positive Psychology and Conflict Management for Quality  

of Work Life 

 

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

RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

วป  534 จิตวิทยาสขุภาพ 3(2-2-5)                       

RB 534 Health Psychology   
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วป  564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology  

   

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรอื์่น ๆ 

วป  551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 

RB  551 Behavioral science in Cultural Anthropology Perspective   

วป  561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง  

RB  561 Political Structure and Process  

วป  562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

RB  562 Buddhism and Quality of life  

วป  563        พฤติกรรมการสื่อสารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6)      

RB 563       Communication Behavior in Digital Age  

วป  571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม 3(3-0-6) 

RB  571 Population and Social Development  

   

กลุ่มสหวิทยาการ 

วป  581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6) 

RB  581 Socialization and Human Development  

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

RB  582 Behavioral Science and Inequality  

วป  583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(2-2-5) 

RB  583 Morality and Moral Education  

วป  584 การบริหารจัดการโครงการ 3(2-2-5)                                                                     

RB  584 Project Management  

วป  681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 3(2-2-5) 

RB  681 Research for Youth Development Policy  

วป  682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน 3(2-2-5) 

RB  682 Philosophy of Economy Sufficiency and the Development of Quality of 

Life and Work  

 

   

ค. ปริญญานิพนธ ์(12 หน่วยกิต) 

ปพท  691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 

GRT  691 Master’s thesis  
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ความหมายของรหสัวิชา  

รหัสตัวอกัษร 

           วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

 

รหัสตัวเลข 

  เลขรหัสหลักร้อย  หมายถึง  ระดับปริญญา 

เลขรหัสหลักสบิ   หมายถึง  วิชาแขนง 

หลกั รหสั ความหมาย 

รอ้ย  ระดับปริญญา ได้แก่ 

 5 และ 6 วิชาระดับปริญญาโท 

 8 และ 9 วิชาสมัมนา หรือหัวข้อพิเศษ หรือปฏบัิติการวิจัยหรือ

การศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญานิพนธ์ 

สิบ  แขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกบัหลักสตูร ได้แก่ 

 0 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

 1 วิชาที่เกี่ยวกบัสถิติ และคอมพิวเตอร์ 

 2 และ 3 วิชาที่เกี่ยวกบัจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ 

 4 และ 5 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ในหมวดวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 

 6 วิชาที่เกี่ยวกบัสังคมศาสตร์อื่น ๆ 

 7 วิชาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา 

 8 วิชาที่เป็นสหวิทยาการ 

 9 วิชาพิเศษ 

 

ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

               เลขรหัสนอกวงเลบ็    หมายถึง จ านวนหน่วยกติทั้งหมดของรายวิชา 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 1   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 2   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงปฏบัิติการ 

               เลขรหัสในวงเลบ็ตัวที่ 3   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

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

              วิชาปฏบัิติการวิจัย   3  หน่วยกติ เทา่กบั  3(1-4-4)  
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  3.1.4  แผนการศึกษา 

  หลักสตูรฯ จัดแผนการเรียนรายภาค จ าแนกตามระบบทวิภาค ดังน้ี 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์     3(2-2-5) 

วป 541 พ้ืนฐานทางสงัคม 

 เกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์                        3(3-0-6)                                  

วป 521 พฤตกิรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา        3(3-0-6)                    

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทาง  3(2-2-5) 

พฤตกิรรมศาสตร์                                                                

วป 511 สถติเิพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล            3(2-2-5)    

ทางพฤตกิรรมศาสตร์                 

วิชาเลือก                           (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ)  

รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต รวมรายวิชา 9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วป 803 ปฏบิตักิารวิจัย                          3(1-4-4)   

วิชาเลือก                         (เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกติ) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท (6 หน่วยกติ) 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท (6 หน่วยกติ) 

รวมรายวิชา 12 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ ์6 หน่วยกิต 

 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

วป 501   วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science  

                งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธีการวิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธิบาย 

ท านาย พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจัยการเลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมกบัโจทย์วิจัยและท าการ

วิพากษ์วิจารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน  

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

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

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

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

weaknesses comprising quantitative and qualitative researches; ethics and research ethics and 

practice construction of standard behavioral science research frameworks. 

วป 502   การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 502 Construction and Development of Measuring Instruments in 

Behavioral Science 

 

                ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิมและทฤษฎีใหม่ 

วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการวางแผน

เคร่ืองมือวัด การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ การทดสอบและการปรับปรุงข้อ
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ค าถาม การวิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัด การเขียนรายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด 

รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้เคร่ืองมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล 

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

test theories; construction and validation of measuring instruments in behavioral science. design 

measurement, question items/statements, item analysis, testing, revision, validation, writing the 

construction and development of measuring instruments using other methods in the collection and 

interpretation of data. 

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

RB 503  Foundation of Qualitative Research  

                แนวคิดหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับ ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัยผ่านการฝึกปฏบัิติจริงในสนามวิจัย 

                Basic concept of qualitative research methodology and accepted standards of qualitative 

research and practices in research design, data collection, data analysis and report writing through 

practice in the actual setting. 

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

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจยัพื้ นฐาน   

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

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

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

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

understanding the formal vs informal styles of writing. Practice communication skills for academic 

development. 

               ทกัษะการวิจัยที่ส าคัญและจรรยาบรรณของการวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การ

ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย การก าหนดหัวข้อการวิจัยจากการ

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพ่ือการวิจัยทั้งแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ การฝึกการสื่อสารเพ่ือการวิจัย 

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

RB 510   Fundamental of Statistics in Behavioral Science Research  

                ศึกษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึกปฏิบัติ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพ่ือตอบปัญหาการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

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

comparison, correlation, prediction, and nonparametric statistics, through intensive practice analysis 
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using statistical software packages; and selection of appropriate statistics to answer behavioral 

science research problems. 

วป 511 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  

                สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบท ีการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลักและปฏิสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

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

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

with pairwise comparison of adjusted means, correlation analysis, and multiple regression. 

วป 512 สถติิเพือ่งานวิจยัเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 512   Statistics for Experimental Research in Behavioral Science  

                หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทยีบ

พหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือใช้ในแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลอง

ทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลที่มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบ

แผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบแผนการวัดซ า้ แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮราคิคอลและสปลิทพลอ็ท 

และแบบแผนที่มีตัวแปรร่วม 

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

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

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

design, randomized block design, repeated measures design, Latin square design hierarchical and 

split-plot design, design with covariates. 

วป 513   การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร ์                                  3(2-2-5) 

RB 513 Digital Technology Applications in Behavioral Science Research  

                การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและ

ออกแบบการวิจัย การจัดระบบข้อมูล การสบืค้นข้อมูล การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

การจัดท าบรรณานุกรม 

                Digital technology applications in conducting process for both quantitative and 

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

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

วป 521   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB 521   Behavioral Science in Psychological Perspectives  

                ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่ม

แนวคิดใหม่รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรม

ของบุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบายการเกิด

พฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม จิตวิทยาสรีระ 

และแนวคิดใหม่ 

                 Results of psychological and behavioral science research to explain human behaviors, 

and other new concepts including physiology and influence of genetics and environment of human 

behaviors. Explain human behaviors through a focus on Cognitive Approach, Behavioral Approach, 

Psychoanalytic Approach, Humanist Approach and other new concepts. 

วป 522   ทฤษฎีและการวิจยัพฒันาการทางจิต 3(3-0-6) 

RB 522   Theories and Research in Psychological Development  

                ทฤษฎี การวิจัยพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และ

จริยธรรม วิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ 

                Theories and researches in psychological development from cognitive, linguistic, 

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

methods.  

วป 523   การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบัพฤติกรรม                                              3(3-0-6) 

RB 523   Behavior  Analysis  and  Behavior  Modification  

                ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข  แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤติกรรม 

เทคนิคการปรับพฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม 

                Conditioning theory, Cognitive Behavior Approach, behavior analysis, behavior 

modification, and behavior modification programs. 

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

RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

                ความหมาย ทฤษฎี และผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเจตคติกับพฤติกรรม ปัจจัย

ท านายเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล การพัฒนาและการปรับเปล่ียนเจตคตเิพ่ือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

                Meaning, theory and research findings of relationship between attitudes and behavior; 

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

attitudes. 
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วป 532   จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิต 

การท างาน 

3(3-0-6) 

RB 532 Positive Psychology and Conflict Management  for the Quality 

of Work Life 

 

                ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และบูรณาการกบักระบวนการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

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

characteristics and integration with conflict management processes for enhancing quality of work 

life. 

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

RB 533 Interactions and Adjustment in Intercultural Work Context  

                 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับค่านิยม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม

ต่างกัน การปรับตัวและวิธกีารปฏบัิติของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมในองค์การเพ่ือสุข

ภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

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

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

the quality of work-life. 

วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5) 

RB 534 Health Psychology  

                แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้านสุขภาพ สุขภาวะ อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกต์

แนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ความฉลาดทางสขุภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ 

ความรอบรู้ด้านสขุภาพ โรคจากการท างาน  ความเครียด การเผชิญความเครียด 

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

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

quotient, health literacy, work-related disease, stress and coping. 

วป 541 พื้ นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 541 Social Foundations of Human Behavior  

                 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้

แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

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

application for behavioral science research. 

วป 551   พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงมานุษยวิทยา 3(2-2-5) 

RB 551 Behavioral Science in Cultural Anthropology Perspective  

                พฤติกรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรมมนุษย์ที่ก  าเนิดจากอิทธิพลทาง

วัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ และมิติของพฤติกรรมมนุษย์ผ่านแนวคิด 
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ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางมนุษยวิทยาวัฒนธรรมเพ่ือ

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

                 Human behavior from a holistic approach of cultural anthropology, culture influences 

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

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

theories and concepts for behavioral science research. 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง 3(3-0-6) 

RB 561   Political Structure and Process  

                โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และ

บทบาทของสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่ม

ผลประโยชน์ระบบราชการ  นอกจากน้ียังมีการศึกษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้อม

ทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และนโยบายการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

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

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

In addition, study participation, political socialization, political environment, political stability, 

political change, election, and public administration policy. 

วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

RB 562 Buddhism and Quality of Life  

                แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสจัธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตรลักษณ์ 

หลักอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาท หลักอริยสัจ 4 หลักกรรม หลักศีลธรรม  หลักคุณธรรมที่สัมพันธ์

กบัคุณภาพชีวิต             

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

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

Dependent Origination, the Four Noble Truths, the Law of Karma, and the moral and ethical 

principles associated with quality of life. 

วป 563 พฤติกรรมการสือ่สารในสงัคมดิจิทลั 3(3-0-6) 

RB 563 Communication Behavior in Digital Society  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสื่อสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การสื่อสาร กลยุทธก์ารสื่อสารในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

                Concepts, theories and findings related to communicaion behavior; factor contributing 

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

วป 564   จิตวิทยาเศรษฐศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 564 Economic Psychology  

                ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ วิจารณญาณ
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การเลือก ทางเลือก ปฏสิัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความชอบ วิจารณญาณการเลือก 

ทางเลือกปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ผลของการตัดสินใจเลือกด้านปรากฏการณ์และกระบวนการทาง

เศรษฐศาสตร์จากการตัดสนิใจ  

                Study the psychological mechanisms underlying economic behavior preferences; 

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

processes and phenomena. 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

                วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาสังคม และการน า

การศึกษามาพัฒนาคนและสงัคม 

                Vision in Education, the relationship between education and social development and 

education application for population and social development. 

วป 581   การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพฒันาการของมนุษย ์ 3(3-0-6) 

RB 581   Socialization and Human Development  

                แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลระหว่าง

มนุษย์กบัสภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล 

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

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

characteristics of individuals. 

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

RB 582 Behavioral Science and Inequality  

                แนวความคิดของความเหล่ือมล ้าตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหล่ือมล า้ทาง

เศรษฐกจิ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความเหล่ือมล า้โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของบุคคลและค่านิยมของ

สงัคมตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสังคม 

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

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

social values; and search for solution of social inequality. 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(2-2-5) 

RB 583   Morality and Moral Education  

                ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษา 

แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏบัิติในโรงเรียนและชุมชน 

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

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

 

 



24 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

วป 584 การบริหารจดัการโครงการ 3(2-2-5) 

RB 584 Project Management  

                หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลส าเร็จของ

โครงการเทคนิคหรือวิธีการจากสหวิทยาการ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ จิตวิทยา

องค์การ 

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

multidisciplinary techniques, methods of economics, accounting, management and organizational 

psychology. 

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

RB 681 Research for Youth Development Policy  

                แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจัยและพัฒนา สภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้ม

ในอนาคต เพ่ือวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

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

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

youth development policy. 

วป 682 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและการท างาน 3(2-2-5) 

RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the Development of Quality 

of Life and Work 

 

                วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสงัคม คุณภาพชีวิตในการท างาน 

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

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

quality of work life. 

   

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจยั 

วป 803 ปฏิบติัการวิจยั                                                                                     3(1-4-4) 

RB 803   Research Practicum  

               ปัญหาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์

สังเคราะห์สร้างโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตาม

ข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึง โดยท าวิจัยเป็นกลุ่ม เด่ียวหรือเข้าร่วมวิจัยกับผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง หลัก

จริยธรรมส าหรับการท าวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏญิญาเฮลซิงก ิ 

                Research problem; applications of multi-disciplinary behavioral science knowledge, to 

synthesize, analyze, and construct research projects towards quality of life development in 

individual and social; the research practicum at either stage of the research process at individual 

level, group research project or participate in research project with senior researchers, the ethical 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีท่ีจบ 

ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)                                 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 ผศ.ดร.วิชุดา  กจิธรธรรม วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์อนามัย)       2525 

วท.ม. (ชีวเภสชั)                                           2529          

กศ.ม. (การวัดผลทางการศกึษา)                        2543  

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา)                       2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 

M.B.A. (Business Administration)                    2534 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตรประยุกต์)           2551 

Government College for Girls, 

Chandigarh, India 

Punjab University, Chandigarh, India 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

วท.ม. (สถิติประยุกต์)                                     2539 

ปร.ด. (สถิติ)                                               2542 

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศกัยภาพมนุษย์)           2558 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)                                    2550 

ปร.ด. (พัฒนาสงัคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)     2554            

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

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

วท.ม. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2532 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

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

ปร.ด. (การจัดการ)                                        2557 

Edinboro University of Pennsylvania, 

USA 

Bowie State University, USA 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

15 อ.ดร.พิชญาณี  พูนพล ร.บ. (สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา)                    2548 

นศ.ม. (วารสารสนเทศ)                                   2550 

ปร.ด. (สื่อสารมวลชน)                                    2558 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

ภ.ม. (เภสชักรรมโรงพยาบาล)                          2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2553 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)                                     2535 

พบ.ม. (บริหารธุรกจิ)                                     2535 

วท.ม. (การเงิน)                                            2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ส.ม. (สาธารสขุศาสตร์)                                   2549 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)           2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 

คล้ายแก้ว 

วท.บ. (สถิติประยุกต์)                                     2544 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2552 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสนุันทา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)                                  2547 

ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกนั-อาชีวศาสตร์)                 2548 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แพทยสภา 

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

อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)        2549 

M.S. (Histoire des mondes                              2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Université  de Provence (Aix-Marseille 
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ล าดบั ช่ือ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบนั/ปีท่ีจบ 

mé diterrané ens, europé ens et africains)     

Ph.D. (Histoire et civilisations)                        2557 

 

I), France 

Université  de Paris VII (Diderot), 

France 

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

กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศกึษา)                    2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2554 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

มน.ม. (มานุษยวิทยา)                                     2535 

ศศ.ด. (ศลิปวัฒนธรรมวิจัย)                             2554 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 อ.ดร.อจัศรา  ประเสริฐสนิ วท.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสกิส)์                            2544 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกจิ)                        2549 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                             2547 

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา)                       2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)                      2544 

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                             2546 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2552 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

26 อ.ดร.ภญิญาพันธ ์ เพียซ้าย สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์)                                          2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2553 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)                             2545 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์)           2555 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

28 อ.ดร.นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ ์ วท.บ. (จิตวิทยาคลีนิก)                                   2547 

วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)                       2554 

ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)           2559 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 รศ.ดร.สนีุย์  เหมะประสทิธิ์ ค.บ. (การมัธยมศกึษา: ชีววทิยา-คณิตศาสตร์)      2520 

ศศ.บ. (การประถมศกึษา)                               2543 

ค.ม. (สถิติการศกึษา)                                     2525 

กศ.ด. (กรวิจัยและพัฒนาหลักสตูร)                    2533 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    

4. องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

  - 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  - 

     4.2 ช่วงเวลา 

         - 

   4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

  - 
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5. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

          5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเรจ็การศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ตามระยะเวลา

และกระบวนการการท าปริญญานิพนธแ์ละต้องเป็นหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยผลงานปริญญานิพนธ์

หรือส่วนหน่ึงของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง 

(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

  การท าปริญญานิพนธใ์นรูปของการวิจัยจะพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้านของนิสติ ดังน้ี 

  1. นิสิตเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์ 

  2. นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และน าความรู้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

และสิ่งแวดล้อมได้ 

  3. นิสิตสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ ๆ 

  4. นิสติสามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกบัผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

  5. นิสิตสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยภายใต้ความซ่ือสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและการวิจัย สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัย 

สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ได้ 

      5.3 ช่วงเวลา 

  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่  5 โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า 

(Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการ

ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

บัณฑติวิทยาลัย 

      5.4 จ านวนหน่วยกิต   

  ปริญญานิพนธ ์12 หน่วยกติ 

      5.5 การเตรียมการ  

  หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้

ส าเรจ็ได้ตามมาตรฐาน ดังน้ี 

  1)  ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรฯ กระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ต้ังแต่เร่ิมต้น ซ่ึงการมีหัวข้อการวิจัยตามที่นิสิตสนใจต้ังแต่ต้น จะเป็นทศิทางส าหรับการ

ท าปริญญานิพนธไ์ด้รวดเรว็ขึ้น 

  2)  เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานวิจัยของสถาบันเพ่ือสร้างประสบการณ์การท าวิจัย

ทางอ้อมให้แก่นิสติ 
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  3) จัดโครงการสัมมนาพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ โครงการติดตามความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ์และประชุมแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าวิจัยกับคณาจารย์ เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับ

ข้อเสนอแนะของคณาจารย์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธข์องนิสติ 

  4) จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อปริญญา

นิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 

  5) จัดเวทีการประชุมวิชาการการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ระดับชาติ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาส

น าเสนอบทความทางวิชาการที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ รวมทั้งผลิตวารสารพฤติกรรมศาสตร์ทั้ง

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นิสิตน าผลการวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ์ตีพิมพ์

เผยแพร่  

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  หลักสตูรฯ ก าหนดให้ผู้ที่จะส าเรจ็การศึกษาต้องสอบผ่านเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปาก

เปล่า และต้องได้รับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารระดับชาติ โดยกระบวนการ

ประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต/สมรรถนะของหลกัสูตร 
 

กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 

1. มีทกัษะสือ่สาร  

1.1 มทีกัษะการสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพ 

1.2 สามารถน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการผ่าน

เวทกีารน าเสนอและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ 

 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  

และความรบัผิดชอบ 

     ข้อ 1. สามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกับผู้อื่น 

ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ ร่วมงานได้ 

     ข้อ 2. สามารถตดิต่อประสานงานและเข้าถงึประชากร

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยได้อย่างเหมาะสมซึ่งมกีลยุทธก์าร

สอนและการประเมนิผลโดยเปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมและ

รับผดิชอบในกจิกรรมของสถาบันทั้งเชิงวิชาการและสนัทนา

การ และสนับสนุนให้นิสติร่วมกนัสร้างสรรคก์จิกรรมเพ่ือ

พัฒนาตนเองและสถาบนัประเมนิผลโดยดูผลของการท างาน

กลุ่มและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร  

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ข้อ 3. สามารถเลือกช่องทาง/วิธกีารสื่อสารผลงานวิจัย 

ที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมกีลยุทธก์ารสอน

และการประเมนิผลโดยจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพ 

เปิดโอกาสให้นิสติเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

ด้านการวเิคราะห์ข้อมูลของสถาบนั เพ่ือเป็นเวทใีห้นิสติ 

ได้มปีระสบการณจ์ัดกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล ฝึกให้นิสติ

เขยีนบทความวชิาการ บทความวิจัย จัดให้มกีารน าเสนอ

ผลงานในเวทอีบรม สมัมนาทั้งในและต่างประเทศ 

ประเมนิผลโดยดูผลของการท างานกลุ่มและความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

2. มีสมรรถนะของหลกัสูตร  

2.1 มคีวามสามารถในการต่อยอดและสร้างองคค์วามรู้

ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาบุคคล กลุ่ม องคก์รหรือ

สงัคมได้ 

2.2 เป็นผู้น าทางวิชาการและการท าวิจัยทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ 

ดา้นความรู ้

     ข้อ 2. สามารถเรียบเรียง วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ 

ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้ทางด้าน

พฤตกิรรมศาสตร์ได้ ซึ่งมกีลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผล

โดยผู้สอนมกีารสอนเน้นย า้ความถูกต้องของวิชาการในทุก

รายวิชา ให้นิสติได้มสี่วนช่วยคณาจารย์ท าวิจัยเพ่ือเรียนรู้

แบบอย่างของความเป็นนักวิชาการ จัดสมัมนาวิชาการ 

ที่เกี่ยวกบัความรู้ทางการวจิัยพฤตกิรรมศาสตร์ รวมทั้งจัด

อบรม สมัมนาความรู้ใหม่หรือประเดน็ส าคญัที่สงัคม 

ให้ความสนใจอยู่เสมอ ประเมนิผลโดยประเมนิผลรายวิชา 

และรายงานที่นิสติได้รับมอบหมาย และแบบประเมนิผล 
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คุณลกัษณะพเิศษของนิสิต/สมรรถนะของหลกัสูตร 
 

กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 

การจัดสมัมนาในหัวข้อความรู้ที่ได้จากการสมัมนา 

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

       ข้อ 3. สามารถสร้างสรรคง์านวจิัยเพ่ือแก้ปัญหาด้วย

วิธกีารใหม่ ๆ ซึ่งมกีลยุทธก์ารสอนและการประเมนิผลโดย 

ผู้สอนกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นิสติร่วม

สมัมนา แสดงความคดิเหน็ คดิวิเคราะห์ในประเดน็การวิจัย 

ที่ส  าคญั และประเมนิผลโดยการให้ผู้เรียนประเมนิตนเองและ

สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกดิขึ้นรวมทั้งพิจารณาจากคุณภาพ

ของผลงานวิจัย/ปริญญานิพนธท์ี่สร้างสรรคข์ึ้น 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 1. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิัยในตนเอง 

2. มจีรรยาบรรณทางวิชาการและการ

วิจัย 

3. สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณทางวิชาการและ

ทางการวิจัย 

4. สามารถวิพากษ์และรเิริ่มให้เหน็ถงึ

ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการ

และทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

- มกีารปลูกฝงัและเน้นย า้เรื่องการ

อ้างองิผลงานทางวิชาการแก่นิสติ ทั้ง

ในการท ารายงานและการท าปรญิญา

นิพนธ ์การค านงึถงึการพิทกัษ์สทิธขิอง

กลุ่มตวัอย่างและผู้เกี่ยวข้อง 

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดด้ีาน

คุณธรรมจริยธรรม 

- ผู้สอนจัดกจิกรรมการอภิปรายกลุ่ม 

และให้นิสติเป็นผู้น าการอภิปราย 

- สงัเกตพฤตกิรรมของนิสติ 

- ตรวจสอบและประเมนิผล 

จากผลงานของนิสติ 

- ซักถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ ์และคณะกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ ์

- มกีารประเมนิตนเอง 

   

 2. ดา้นความรู ้

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามรู้และเข้าใจในองคค์วามรู้  

ทฤษฎ ีและหลักการที่เกี่ยวข้องกบั

พฤตกิรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

2. สามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรม

ศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหา

สงัคมได้ 

3. สามารถต่อยอดหรือสร้างองค์

ความรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้ทั้ง

ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์และวธิี

วิทยาการวิจัย 

- ผู้สอนมกีารสอนเน้นย า้ความ

ถูกต้องของวิชาการในทุกรายวิชา 

- ให้นิสิตได้มีส่วนช่วยคณาจารย์ท า

วิจัยเพ่ือเรียนรู้ แบบอย่างของความ

เป็นนักวิชาการ 

- จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวกบัความรู้

ทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมทั้ง

จัดอบรม สัมมนาความรู้ ใหม่หรือ

ประเดน็ส าคัญที่สังคมให้ความสนใจ

อยู่เสมอ 

- ประเมนิผลรายวิชา และรายงาน 

ที่นิสติได้รับมอบหมาย 

- แบบประเมนิผลการจัดสมัมนา 

ในหัวข้อความรู้ที่ได้จากการสมัมนา 

- มกีารประเมนิตนเอง 
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 3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถคดิวเิคราะห์เพ่ือการ

แก้ปัญหาในระดบับุคคลและสงัคม 

2. สามารถเรียบเรียง วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีและ

ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้

ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์ได้ 

3. สามารถสร้างสรรคง์านวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ ๆ 

- ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

ให้นิสิต คิดหาค าตอบ แก้ปัญหาโดย

ใช้ฐานจากการท าวิจัยเป็นหลัก 

- ผู้สอนปลูกฝังประโยชน์และคุณค่า

ของการท าวิจัย 

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการท างาน

วิ จั ย ด้ านพ ฤติ ก รรมศ าสต ร์ที่ ไ ด้

มาตรฐาน 

- ผู้สอนกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่

ส่งเสริมให้นิสิตร่วมสัมมนา แสดง

ความคิดเหน็ คิดวิเคราะห์ในประเดน็

การวิจัยที่ส  าคญัของสงัคม 

- ประเมนิผลรายวิชาที่พิจารณา 

จากการท ารายงาน และการตอบ

ค าถามที่เน้นการคดิวิเคราะห์ 

- การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน และ

ความสามารถในการแสดงความ

คดิเหน็และอภปิรายในชั้นเรียน 

- มกีารประเมนิตนเองและสะท้อนผล

การเรยีนรู้ 

-พิจารณาจากผลงานวิจัย/ปริญญา

นิพนธท์ี่สร้างสรรคข์ึ้น 

 

 4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถท างานวิจัย และงาน

วิชาการร่วมกบัผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น า

และผู้ ร่วมงานได้ 

2. สามารถตดิต่อประสานงานและ

เข้าถงึประชากรกลุ่มเป้าหมายของการ

วิจัยได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถน าความรู้จากการวจิยัไปใช้

เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมได้ 

- เปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมและ

รับผดิชอบในกจิกรรมของสถาบันทั้ง

เชิงวิชาการและสนัทนาการ  

- สนับสนุนให้นิสติร่วมกนัสร้างสรรค์

กจิกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและสถาบนั 

- ผลของการท างานกลุ่ม และแบบ

ประเมนิความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กจิกรรม 

- มกีารประเมนิตนเอง 

 

 5. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถประเมนิและวิเคราะห์

ข้อมูลในงานวิจัยเชงิปริมาณ เชิง

คุณภาพและแบบผสานวิธไีด้ 

2. สามารถแสดงความคดิเหน็และ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่

เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

3. สามารถเลือกช่องทาง/วิธกีาร

สื่อสารผลงานวิจัยที่เข้าถงึ

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบัการ

วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทั้งเชงิปริมาณ

และคุณภาพ 

- เปิดโอกาสให้นิสติเข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ของสถาบนั เพ่ือเป็นเวทใีห้นิสติได้มี

ประสบการณจ์ัดกระท าและวเิคราะห์

ข้อมูล 

- ฝึกให้นิสติเขยีนบทความวิชาการ 

- การประเมนิผลความรู้ในวิชาเรียน 

- การสมคัรเข้าร่วมโครงการวิเคราะห์

ข้อมูล 

- ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน 

- จ านวนผู้สมคัรน าเสนอผลงาน 

- บทความที่นิสติตพิีมพ์เผยแพร่ 

ในวารสารต่าง ๆ 

- มกีารประเมนิตนเอง 
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รายละเอียดผลการเรียนรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

บทความวิจัย 

- จัดให้มกีารน าเสนอผลงานในเวที

อบรม สมัมนาทั้งในและต่างประเทศ 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิัยในตนเอง 

1.2 มจีรรยาบรรณทางวิชาการและการวิจัย 

1.3 สามารถจัดการปัญหาทางจรยิธรรมหรือจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการและทางการวิจัย 

1.4 สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้เหน็ถงึข้อบกพร่อง 

ของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มคีวามรู้และเข้าใจในองคค์วามรู้  ทฤษฎ ีและหลักการ 

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กบัพฤตกิรรมศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหาสงัคมได้ 

2.3 สามารถต่อยอดหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยบูรณาการความรู้ทั้ง

ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์และวธิวีิทยาการวิจัย 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถคดิวิเคราะห์เพ่ือการแก้ปัญหาในระดบับุคคลและสงัคม 

3.2 สามารถเรียบเรียง วเิคราะห์และสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีและ

ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคค์วามรู้ทางด้านพฤตกิรรมศาสตร์ได้ 

3.3 สามารถสร้างสรรคง์านวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาด้วยวิธกีารใหม่ ๆ 

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกบัผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น าและ

ผู้ ร่วมงานได้ 

4.2 สามารถตดิต่อประสานงานและเข้าถงึประชากรกลุ่มเป้าหมายของการ

วิจัยได้อย่างเหมาะสม 

4.3 สามารถน าความรู้จากการวจิัยไปใช้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมได้ 

5. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

5.1 สามารถประเมนิและวเิคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชงิปริมาณ 

เชิงคุณภาพและแบบผสานวิธไีด้ 

5.2 สามารถแสดงความคดิเหน็และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 

ที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

5.3 สามารถเลือกช่องทาง/วิธกีารสื่อสารผลงานวิจัยที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้

อย่างเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบต่อการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์

 ความรบัผิดชอบหลกั  ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทกัษะ 

ทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์                 

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืวัดทางพฤตกิรรมศาสตร์                 

วป 511 สถติเิพ่ือการวเิคราะห์ข้อมูลทางพฤตกิรรมศาสตร์                  

วป 521 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิจติวิทยา                 

วป 541 พ้ืนฐานทางสงัคมเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย์                 

วป 803 ปฏบิตักิารวจิัย                  

วป 503 พ้ืนฐานการวิจัยเชงิคุณภาพ                 

วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัยพ้ืนฐาน                 

วป 510 ความรู้ พ้ืนฐานทางสถติใินการวิจัยทางด้านพฤตกิรรมศาสตร ์                 

วป 512 สถติเิพ่ืองานวิจัยเชิงทดลองทางพฤตกิรรมศาสตร ์                 

วป 513 การใช้เทคโนโลยีดจิิทลัในงานวจิัยทางพฤตกิรรมศาสตร ์                 

วป 522 ทฤษฎแีละการวจิัยพัฒนาการทางจิต                 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทกัษะ 

ทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 523 การวเิคราะห์พฤตกิรรม และการปรับพฤตกิรรม                 

วป 531 เจตคตแิละการท านายพฤตกิรรม                 

วป 532 จิตวิทยาเชงิบวกและการจัดการความขดัแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิต 

การท างาน 

     

 

   

 

 

 

      

 

 

 

วป 533 ปฏสิมัพันธแ์ละการปรับตวัในการท างานต่างวัฒนธรรม                 

วป 534  จิตวิทยาสขุภาพ                 

วป 551 พฤตกิรรมศาสตร์เชงิมานุษยวิทยา                 

วป 561 โครงสร้าง และกระบวนการทางการเมอืง                 

วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต                 

วป 563 พฤตกิรรมการสื่อสารในสงัคมดจิิทลั                 

วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์                  

วป 571 ประชากรกบัการพัฒนาสงัคม                 

วป 581 การถ่ายทอดทางสงัคมกบัพัฒนาการของมนุษย์                 

วป 582 พฤตกิรรมศาสตร์กบัความเหลื่อมล า้                 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา                 

วป 584 การบริหารจัดการโครงการ                 

วป 681 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็ และเยาวชน                 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทกัษะ 

ทางปัญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตวัเลข  

การส่ือสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

วป 682 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างาน                 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท                 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2559 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิขณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดย

ให้นิสิตมีการประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ

ข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน และมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนการทวนสอบ

ในระดับหลักสูตร ท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงัจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา โดยมีการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท  าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและหลักสตูรครบวงจร รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพของหลักสตูร 

 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสตูรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จาก

ระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ังและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว อีกทั้งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า

ด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูที่ ดีแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ หลักสูตร บทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร และรายวิชา 

ที่รับผิดชอบสอน 

 1.2 มีการจัดอาจารย์พ่ีเล้ียง เพ่ือคอยช่วยเหลือ สนับสนุนและให้ค าแนะน าต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

การเรียนการสอนและการวิจัย 

 1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 

โดยร่วมสอนและท าวิจัยกบัคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

 1.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม

ทางวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดั และการประเมินผล 

  (1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเน่ือง   

  (2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนประสบการณ์ 

  (3) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกนักบัคณาจารย์ที่มีส่วนร่วม 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 

  (1) ส่งเสริมการท าวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในลักษณะที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

หรือการวิจัยประยุกต์ รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  (2) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการท าวิจัย การน าเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรม 

ที่เพ่ิมพูนศักยภาพทางวิชาการ 

  (3) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ 

  (4) จัดและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริหารวิชาการต่าง ๆ ของสถาบันและ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  (5) จัดให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการท าวิจัยของสถาบัน 

  (6) มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

  (7) มีการพัฒนาวารสารของสถาบันให้ได้มาตรฐานสากล 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

      การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรซ่ึง ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การก ากับ

ดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสตูรมีระบบและ

กลไกบริหารดังน้ี 

  1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑติ พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสติ 

  1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุง

หลักสตูร 

  1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

  1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพ่ือติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานของหลักสตูร 

  1.5 จัดท ารายละเอียดของรายวิชา จัดท าแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผลตาม

แบบ มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคเรียนให้ครบทุกรายวิชา 

  1.6 ด าเนินการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

  1.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด  

ภาคการศึกษา 

  1.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

  1.9 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสิตปัจจุบัน และจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 

  1.10 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต 

บัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา และผู้ใช้บัณฑติ รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสตูรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

2. บณัฑิต 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าในวิชาชีพสาขาวิชาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สามารถท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์จากการวิจัย  

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้อย่างย่ังยืน จึงได้ก าหนดระบบการติดตามคุณภาพ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทกัษะทางปัญญา (4) ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส ารวจความพึงพอใจในประเดน็ทั้ง 5 จากแบบสอบถามบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในทุกปีการศึกษา นอกจาน้ันหลักสูตรฯ ยังได้ท าการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวัง

ของผู้ใช้บัณฑิต และแจ้งผลการส ารวจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล

ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ 

ของหลักสตูรฯ ต่อไป 

 

3. นสิิต 

  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ มีระบบการรับนิสติเข้าศึกษาในหลักสตูรฯ เพ่ือคัดเลือกนิสิต 

ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรฯ จนส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียน 

ในหลักสตูรฯ ได้อย่างมีความสขุ สามารถส าเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตในระหว่างที่ก  าลังศึกษาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริม 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต และส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย

หลักสตูรฯ มีระบบ กลไก และการประเมินผลการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 

ดา้นการรบันสิิต 

 1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดการรับสมัครนิสิต 

ที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสตูรฯ 

 2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น Poster แผ่นพับ Social Media ต่าง ๆ เช่น 

Facebook และ Line รวมทั้งการฝากประชาสมัพันธผ่์านศิษย์เก่าที่ส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

 3. บัณฑติวิทยาลัยประกาศเร่ืองการรับนิสติระดับบัณฑติศึกษาของหลักสตูร 

 4. ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร 

ซ่ึงอาจจะเป็นการสอบข้อเขียนเพ่ือวัดความรู้ หรืออาจจะเป็นการสอบสัมภาษณ์วิชาการ รวมทั้งสอบความรู้

ภาษาองักฤษตามที่ก าหนดและจัดโดยบัณฑติวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย 

 5. บัณฑติวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งกรรมการจากหลักสูตรเพ่ือด าเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัคร 

และแจ้งผลการพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบ และส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใน

ภาพรวมและประกาศผลการรับนิสติอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 7. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าจ านวนนิสิตที่ได้รับ

คัดเลือกเข้าศึกษาน้อยกว่าจ านวนตามแผนการรับนิสิต จะท าการเปิดรับในรอบ 2 ต่อไป และหากจ านวน

นิสติที่ได้รับคัดเลือกจากการเปิดรับทุกรอบน้อยกว่าจ านวนข้ันต ่าในการรับนิสติที่ระบุไว้ในประกาศการรับ

นิสติ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจจะพิจารณาและของดรับนิสติใหม่ในปีการศึกษานั้น 

 8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการ 



41 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ดา้นการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดย

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธด์ าเนินการดังน้ี 

 1. ก าหนดให้นิสติที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนด และการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

และต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรเพ่ือแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจารย์

ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น นิสติรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษาการเรียนและการ

ท าปริญญานิพนธ ์

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสตูรฯ ของนิสิต

ใหม่ในภาพรวม และอาจจะจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ประกอบไปด้วยการให้ความรู้

พ้ืนฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกบันิสติใหม่รุ่นน้ัน  

  

การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาปริญญานพินธ ์

 1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นเพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการท าปริญญานิพนธ์

ในภาพรวม รวมทั้งก ากับและติดตามการเรียนและความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์และ

การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 2. นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญตรงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ต้ังใจจะท า และ

เม่ือได้ทิศทางและแนวทางการท าปริญญานิพนธ์ที่ ชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธท์ี่ตนเองเลือกโดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ส าหรับนิสิตคนใด

ที่มีปัญหาหรือไม่สามารถหาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้ สามารถย่ืนเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตรงกบัหัวข้อปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัยและก าหนด

หัวข้อปริญญานิพนธ์ร่วมกันกับนิสิต และเมื่อหัวข้อมีความชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถเสนอหัวข้อปริญญา

นิพนธเ์พ่ือผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าไปพัฒนาต่อเป็นเค้าโครงปริญญา

นิพนธ ์

 4. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว นิสิตทุกคนจะต้องท าแผนการท าปริญญานิพนธ์

ผ่านความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือใช้

ในการติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 5. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ดูแลและติดตามให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตาม

แผนที่เสนอ ท าการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ

ดูแลให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการน าเสนอ

ทั้งในและต่างประเทศ และการตีพิมพ์ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของปริญญานิพนธ ์
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การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้

นิสิตมีความพร้อมในการเรียน เรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการส าเรจ็การศึกษา 

โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ตรงกับ 

ความต้องการและหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตจะท า เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นิสิตเกี่ยวกับ

การเรียน การท าปริญญานิพนธ์ และการใช้ชีวิตระหว่างการเรียนในหลักสูตร คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจะติดตามการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่าง

สม ่าเสมอ  

 

ความพงึพอใจและการจดัการขอ้รอ้งเรียนของนกัศึกษา 

 นิสิตสามารถย่ืนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตรหรือเลขานุการ

หลักสูตรได้โดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสาร เพ่ือที่จะน าเข้าสู่การประชุมพิจารณาในการหาหนทาง

แก้ไขอย่างเหมาะสม 

 

4. อาจารย ์

การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 ระบบการรับอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ส าหรับการแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าเสนอช่ืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ท าหน้าที่ก  ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการโดยเสนอรายช่ือให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตั้ง มีวาระคราวละ 1 ปี 

 1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกที่มีการบริหารจัดการโดยการวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ 

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งน้ีหลักสูตรฯ มีแนวทางในการบริหาร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย การสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ สกอ. ก าหนด การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ 

 2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างชัดเจน 

 3. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

 4. หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบที่วางแนวทางไว้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา 

ประสานงานและบริหารการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร การพิจารณาการสอบและผล

การศึกษาเพ่ือน าเสนอบัณฑติวิทยาลัย จัดระบบและกลไกการท าปริญญานิพนธข์องนิสติให้ด าเนินการตาม

กรอบเวลาที่ก  าหนด จัดให้มีการประกันคุณภาพ เช่น การจัดท า มคอ. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
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และท าการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยทุก 5 ปี เพ่ือท าหน้าที่เหล่าน้ีให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

จึงมีการมอบหมายงานให้กรรมการแต่ละทา่นตามคุณสมบัติและความสามารถ 

 

การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพย่างต่อเน่ือง  

ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยสถาบันและมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสติ 

 2. ก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองในการสร้างผลงานวิชาการอย่าง

ต่อเน่ือง 

 3. หลักสูตรจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการสอน การสร้าง

ผลงานวิชาการ 

 4. ประเมินการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตร 

 หลักสตูรฯ มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสตูรและสาระวิชาในหลักสตูร ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีความ

สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิด – ปิด หลักสูตรฯ 

ตามแนวปฏบัิติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์หลักสูตร

เดิมเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากที่ท  าการส ารวจความคิดเหน็ของศิษย์เก่า บัณฑิตจบ

ใหม่ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งการจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น

พัฒนาศักยภาพของนิสิตมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาสาระรายวิชาในหลักสูตรและก าหนด

แผนการเรียนการสอน 

 3. มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตรฯ ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและพิจารณาก าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้และจัดแผนการเรียน

การสอน 

 4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สกอ. รับทราบหลักสตูร 

 5. จัดการให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ. ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. แล้ว และ

ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ของรายวิชา (มคอ.5) ส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 
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 6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการด าเนินการและน าผล

การประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 7. ประเมินความคิดเหน็ของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ

น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสตูรต่อไป 

 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก าหนดผู้สอนดังน้ี 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรที่ก  าหนดโดย สกอ. 

 2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงความเช่ียวชาญในหัวข้อที่สอน รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัหัวข้อน้ัน ๆ 

 3. พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสติ 

 

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

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ

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

 1. ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรก่อน

เปิดภาคเรียนใหม่ 

 2. ก ากบัดูแลให้รายละเอยีดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเน้ือหาตามค าอธบิายรายวิชา 

 3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดด าในมาตรฐานผล 

การเรียนรู้ (Mapping) ทั้งน้ีก าหนดให้มีการประเมินการสอนเมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนการสอน และให้นิสิต

ประเมินการสอนของผู้สอน 

 

การควบคุมหวัขอ้ปริญญานพินธใ์หส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชาและความกา้วหนา้ของศาสตร ์

 หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

ดังน้ี 

 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน  

จึงจะสามารถด าเนินการพัฒนาเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพ่ือควบคุมและก ากับหัวข้อปริญญา

นิพนธข์องนิสติให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็นตาม

ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยประกอบด้วย 

ประธานกรรมการ 1 คนที่ต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธร่์วม อาจารย์ประจ า

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน และแต่งตั้งให้กรรมการ 1 คน เป็นเลขานุการ โดยจะพิจารณาจากกรรมการ  
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ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ เสนอต่อคณบดี

บัณฑติวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

 3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาปริญญานิพนธจ์ากความสอดคล้องกบัสาขาวิชา ความทนัสมัย

ตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการและด้านการวิจัยของนิสิต คณะกรรมการ  

จะพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ จากน้ันให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต 

ในการปรับแก้ให้เป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเน้ือหาและวิธีการวิจัยที่ทันสมัยสอดคล้องกับ

สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ 

 4. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา พร้อมทั้งเสนอเค้าโครง 

ที่แก้ไขเพ่ือขออนุมัติการท าปริญญานิพนธแ์ละเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัย 

 5. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต

วิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

 

การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานพินธ ์และการตีพมิพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ ก ากับ และติดตามการท าปริญญานิพนธ์ การเขียน

รายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมวางแผนและก าหนดเป็น

ข้อก าหนดดังน้ี 

 1. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุก

เดือน 

 2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความก้าวหน้าและรับรองรายงานความก้าวหน้าการท า

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค

การศึกษา 

 3. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ต้อง

แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบค้นสาเหตุและหาทาง

ช่วยเหลือนิสติในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 

 4. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที่ก  าลัง 

ท าปริญญานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศหรือ

ต่างประเทศ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.

และจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรฯ และข้อบังคับของบัณฑติวิทยาลัย 

 5. ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุน ทั้งทุนการน าเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

จากแหล่งทุนต่าง ๆ 

 

6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยหลักสตูรฯ มีระบบการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังน้ี 
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 1. ประชุมวางแผนพิจารณา วิเคราะห์ และประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ (โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินปี

การศึกษาที่ผ่านมา) 

 2. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

 3. ส ารวจความพึงพอใจของนิสติ 

 4. วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสติพร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 5. ด าเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นปัญหาที่หลักสูตรฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ จะแจ้งปัญหา 

ไปที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรูที้เ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรฯ มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียนและห้องพักนิสิตที่เพียงพอ 

มีจ านวนห้องเรียน 2 ห้องที่สามารถรองรับนิสิตได้จ านวน 30 คน มีห้องประชุมใหญ่ 1 ห้องที่รองรับ 

การประชุมทางวิชาการและการเรียนของนิสิตได้จ านวน 60 คน และห้องประชุมขนาดกลางอีก 2 ห้อง  

ที่รองรับการประชุมและการเรียนได้จ านวน 20 คน มีห้องพักนิสิตที่สามารถรองรับนิสิตได้ 20 คน 

หลักสูตรฯ มีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ อต่อการเรียนรู้ เช่น ในห้องเรียน 

มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทนัสมัย มีล าโพงและไมโครโฟน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีคอมพิวเตอร์

และเคร่ืองฉายภาพ (Projecter) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน มีระบบ Wifi มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัย

และการสืบค้นทางอิเล็คทรอนิกส์ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก อาจารย์ที่สอนรายวิชา 

ในหลักสตูรฯ ได้จัดท าสื่อการสอน เช่น PowerPoint ที่ใช้สอน และมีการแนะน าหนังสอื ต ารา หรือเอกสาร

ทางวิชาการผ่านทางระบบ A-tutor หรือระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 

การเรียนรู้ ให้กบันิสติอกีช่องทางหน่ึง  

 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู ้

 1. หลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจต่อการจัดแหล่งความรู้และสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ ทุกภาคการศึกษาโดยใช้วิธกีารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 2. น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยนิสิตและอาจารย์มาปรับปรุงให้ดี

ย่ิงขึ้นต่อไป 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 

2560 

ปีท่ี 2 

2561 

ปีท่ี 3 

2562 

ปีท่ี 4 

2563 

ปีท่ี 5 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 

การด าเนินงานหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา 

ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 

การเรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมิน 

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

 
_ 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสตูร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่ 

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

 

_ 

 

_ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติโดยการสอบ การสงัเกต

พฤติกรรม การแลกเปล่ียนอภิปราย การตอบค าถามของนิสิตในช้ันเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม รวมถึง 

การท ารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลบ่งบอกความมีประสทิธผิลของการ

สอนของอาจารย์และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาคการศึกษาในทุกด้านโดยนิสิตรวมทั้งการ

ประเมินจากตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินให้อาจารย์ทราบและมีการน าผล

การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 การประเมินคุณภาพของหลักสตูรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ ดังน้ี 

  2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสตูร 

  2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

   2.3 นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตและ  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบปัญหา 

ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้

หลักสตูรมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสตูร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสตูร 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย: 

ข้อ 5.4 หน้า 2 ความร่วมมือจาก

สถาบันอื่น ควรมีเครือข่ายความ

ร่วมมือในระดับนานาชาติเพ่ิมเติมจาก

เดิม และในระดับประเทศอาจมอง

องค์กรของรัฐในด้านนักพัฒนาสงัคม

ร่วมด้วย 

 

 

 

 

เพ่ิมเติมรายละเอียดความร่วมมือกบั

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศในการเป็นกอง

บรรณาธกิารวารสารและเป็น Peer 

Review ที่มีความเช่ียวชาญในการ

ประเมินบทความวิชาการและบทความ

วิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารของ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

รศ.ดร.อรญัญา ตุย้ค าภีร:์ 

หลักสตูร ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2560 

มีทศิทางในการพัฒนานิสติชัดเจน คือ  

- เป็นนักวิจัย อาจารย์ หรือ ท างานที่

เกี่ยวข้องกบัการวิจัยด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ 

- มีความร่วมมือกบั ทั้งในและ

ต่างประเทศ  

- มีการตระหนักถึง พลวัตของกระแส

สงัคมสงัคมไทยและสังคมโลกต่อ

พฤติกรรมต่าง ๆ (เช่นการพัฒนา 

เทคโนโลยี 

การขับเคล่ือนสงัคมเศรษฐกิจ 

ด้วยนวัตกรรม ความส าคัญ 

การบูรณาการองค์ความรู้ และความ

เฉพาะของบริบทสังคมไทยภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง) 

 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ค านึงถึง

แผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคม

แห่งชาติ รวมทั้งนโยบายพัฒนา

ประเทศไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0  

 

ผศ.นพ.ฉตัรชยั เอกปัญญาสกุล: 

ปรับตาม Format ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 

ด าเนินการปรับตามรูปแบบ 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง: 

สถาบันวิจัยมีทมีนักวิจัยที่เก่ง  

 

พิจารณารายช่ืออาจารย์พิเศษ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ควรเน้นการสอนการวิจัยด้วย 

การบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ 

ที่สามารถสะท้อนตัวหลักสูตรได้ 

รวมถึงการมีรายช่ืออาจารย์พิเศษเยอะ 

ๆ อาจต้องพิจารณาว่าจะเชิญมาได้

หรือไม่ และอาจส่งผลกระทบตอน

ประเมินประกนัคุณภาพได้ 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 

ปรชัญา ความส าคญั วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง: 

ควรพูดถึงปรัชญาที่สะท้อนตัวตน

ความเป็นพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ

ปรัชญา ค าว่า “..ระดับผู้น า..” เป็นค า

กว้าง เกนิไป 

 

ปรับเปล่ียนปรัชญา ของหลักสตูรใหม่

ให้กระชับและชัดเจนมากขึ้น 

 

แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร 

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร: 

ข้อ 1 ควรปรับปรุงคร้ังที่ใช้ข้อมูลอะไร

ในการปรับปรุง หน้า 7 

ข้อ 1 ได้ผลสรุปอย่างไรที่เป็นประเดน็

ส าคัญในการน ามาใช้ปรับปรุง

หลักสตูร 

  

มีข้อมูลปรากฏอยู่หมวดที่ 2 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูรใน

หัวข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง

และอ้างถึงในรายงานการ

ประเมินหลักสูตร 

ในภาคผนวก ง 

รศ.ดร.อรญัญา ตุย้ค าภีร:์ 

ในหน้า 5 และ 6 ระบุว่า  “หลักสตูรมี

แนวทางในการผลิตมหาบัณฑติ ที่มี

ความสามารถในการวิจัยด้าน

พฤติกรรมมนุษย์ มีความสามารถ 

ในการท าวิจัย แบบบูรณาการ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ

สงูในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ

งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมได้” 

จากจุดเน้นดังกล่าว หลักสตูรมี

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และมี

  

มีปรากฏอยู่ในหมวดที่ 4 ผลการ

เรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการ

ประเมินผลในประเดน็มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้และการพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษของนิสติ/

สมรรถนะของหลักสตูรซ่ึงจะระบุ

กลยุทธก์ารสอนและการ

ประเมินผล 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ตัวบ่งช้ี ความส าเรจ็ ในฉบับ 2560 

เพ่ือ address จุดเน้น เหล่านี้  มากน้อย

เพียงใด เช่น การเน้นการท าวิจัยแบบ

บูรณาการ หรือ เน้นนวัตกรรม ฯลฯ   

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง: 

หลักสตูรที่ปรับควรปรับให้มีความ

ทนัสมัยก้าวหน้า ในด้านเน้ือหา และ

ไม่ควรทิ้งกระแสหลัก คือ วิธีการแบบ

วิทยาศาสตร์  

 

 

 

ในการปรับปรุงหลักสตูรคร้ังน้ีมี

การปรับปรุงเพ่ิมเติมรายวิชา

ใหม่และค าอธบิายรายวิชาให้

ชัดเจนและสะท้อนความเป็น

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีวิธี

คิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิธีคิด

ที่เป็นระบบเป็นข้ันตอน 

สู่การจัดการเรียนการสอนและ

การท าวิจัย 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

ระบบจดัการศึกษา การด าเนนิการหลกัสูตร 

รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย: 

ข้อ 2.3 หน้า 8 (2) นิสติมีทกัษะการ

สื่อสารภาษาองักฤษไม่เทา่กนั ควรการ

ก าหนดเกณฑภ์าษาองักฤษที่พึง

ประสงค์และส่งเสริมให้ทุกรายวิชา 

และ/หรือวิชาทางด้านทฤษฎีและการ

วิจัยมีการใช้หนังสอืต ารา/ชีท

ภาษาองักฤษเพ่ือเป็นการฝึกทกัษะ

ทางภาษาตลอดระยะเวลาเรียน 

 

 

 

เกณฑภ์าษาองักฤษในการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสตูรองิ

ตามที่บัณฑติวิทยาลัยก าหนด 

ส่วนในแต่ละรายวิชานั้นจะ

ปรากฏการส่งเสริมทกัษะ

ภาษาองักฤษในแผนการจัดการ

เรียนการสอนใน มคอ.3 

ผศ.นพ.ฉตัรชยั เอกปัญญาสกุล: 

ควรเพ่ิมว่า หลักสูตรสามารถจัดการ

เรียนการสอนแบบ Module ได้ หรือ

เอารายวิชาต่าง ๆ มาสร้างเป็น Short 

Course สามารถสร้างเป็นการบริการ

วิชาการได้ สามรถเทยีบโอนหน่วยกติ

ในหลักสตูรได้ สะสมได้ในช่วง

ระยะเวลาของหลักสตูร 

(5 ปี) 

 

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในลักษณะของโมดูล (Module) 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

โครงสรา้งของหลกัสูตร 

รศ.ดร.จุลน ีเทียนไทย: 

- โดยภาพรวมอยากเหน็รายวิชาที่ให้

ตามทนัสังคมปัจจุบัน และการ

เปล่ียนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมมนุษย์ รวมทั้งการศึกษา

หลากหลายสงัคมไม่ใช่แต่ใน

สงัคมไทย อาจเป็นการเปล่ียนแปลง

ในภมูิภาค ASEAN, SEA กไ็ด้  

- ในกลุ่มวิชาเลือก ควรมีรายวิชาด้าน 

Behavioral Science Behavioral 

Epidemiology หรือด้าน Business 

Management Organizational 

Behavior Experimential Methods 

กบัด้านสขุภาพด้วย  

- รายวิชา วป 581 ท าอย่างไรให้ up 

to date รายวิชา Socialization and 

Human Development ควรท าเนื้ อหา

ให้ Modern ขึ้น เช่น Media + 

Resocialization  

- รายวิชา วป 546 หน้า 19 ควรเป็น 

Post Industrial Societies ด้วย ใน

บริบทนอกสงัคมไทยได้ 

- ควรใช้โอกาสในการปรับปรุง

หลักสตูรเกดิรายวิชาใหม่ที่ตอบสงัคม

ที่มี Dynamic 

  

จะพิจารณาปรับใน มคอ.3 

ต่อไป 

รศ.ดร.อรญัญา ตุย้ค าภีร:์ 

ค าอธบิายรายวิชา ไม่ต้องเร่ิมด้วยค า

ว่า “ศึกษา” และควรพูดในระดับ 

Methodology มากกว่าระดับ Method 

1. ควรเพ่ิมรายวิชา จริยธรรมการวิจัย 

ด้วยอกี 1 รายวิชา และสามารถเปิด

เป็นคอร์สอบรม ให้คนภายนอกมา

อบรมได้ 

 

ปรับการเขียนค าอธบิายรายวิชาให้

ชัดเจนขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกบั

จริยธรรมอยู่แล้ว เช่น รวมทั้งใน

ทุกๆรายวิชาจะมีการจัดกลยุทธ์

การสอนที่ช่วยเสริมสร้าง
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

 

 

2. บางรายวิชาที่เป็นการเรียงล าดับ

วิชา 1 2 ไม่ควรใช้ เพราะไม่มีความ

ต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากเป็นคนละ

หลักสตูร ควรใส่เป็นช่ือเร่ืองที่จุดเด่น

ของวิชาเรียน 

 

 

ปรับช่ือรายวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริธธรรมตลอดจน

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ผศ.นพ.ฉตัรชยั เอกปัญญาสกุล: 

1. 39 หน่วยกติ เยอะเกนิไป  

2. นโยบายของมหาวิทยาลัย

ก าหนดให้วิชาบังคับต้องมีสัมมนา

อย่างน้อย 1 วิชาวิชา อาจน าไปใส่ใน

กลุ่มวิชาปฏบัิติการวิจัย 

3. วิชาบัณฑติศึกษา 3(3-0-6) ควร

มีให้น้อยที่สดุ 

4. ปริญญานิพนธ ์ใช้ของบัณฑติ

วิทยาลัย GRT 691 Master’s thesis 

12 หน่วยกติ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท 

 

ปรับลดรายวิชาบังคับให้เหลือ 18 

หน่วยกติ และวิชาเลือกคงไว้ 6 หน่วย

กติ  

 

 

พิจารณารายวิชา 3(3-0-6) 

 

ปรับรหัสรายวิชาตามบัณฑติวิทยาลัย

ก าหนด  

 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ ปัดไธสง: 

1. การบูรณาการมีอยู่ในรายวิชา

ใดบ้าง ควรระบุ 

 

2. การเขียนช่ือรายวิชา และค าอธบิาย

รายวิชา ควรมีมาตรฐานในการเขียน

ใช้ค าให้เหมือนกนั ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ในทุกรายวิชาที่มีค า

เหมือนกนั 

3. ในค าอธบิายรายวิชา ควรใช้ค า

เฉพาะ ไม่จ าเป็นต้องมีค าเช่ือม หรือ

เร่ิมต้นด้วยค าว่า “ศึกษา” เสมอไป 

 

 

 

 

 

 

ปรับค าให้มีความสอดคล้องกนัทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 

 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

 

มีระบุไว้แล้วในตัวหลักสตูรในว่า

รายวิชาที่มีรหัสเลข 8 หลักสิบ 

เช่น วป 581 เป็นต้น จะเป็นวิชา

บูรณาการ 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรือการท าวิจยั 

รศ.ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร: 

ควรขยายความลักษณะงานปริญญา

นิพนธใ์ห้ชัดเจนขึ้น 

 

ปรับค าอธบิายรายวิชา 

 

ผศ.นพ.ฉตัรชยั เอกปัญญาสกุล: 

ควรท าโครงงานหรือท าวิจัย ถือว่าเป็น

จุดเด่นของหลักสตูรและสถาบัน การ

เรียนการสอนเร่ืองน้ีเป็น ½  ของ

หลักสตูร ประกอบกบัหลักสูตรนี้ เป็น 

วท.ม. ควรมีวิจัยที่เป็น Hard Science 

แล้วเอาวิชากลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ไป

ประยุกต์ 

 

พิจารณาจัดกลุ่มรายวิชาและสดัส่วน

รายวิชาให้ชัดเจนเหมาะสมข้ึนรวมทั้ง

ในแต่ละรายวิชาให้เขียน มคอ 3 ใน

หัวข้อแผนการจัดการเรียนการสอนให้

ชัดเจนต่อไป 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมิน 

การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต 

รศ.ดร.จุลน ีเทียนไทย: 

- เอกลักษณ์ของนิสติอยู่ตรงไหนเมื่อ

เทยีบกบันิสติที่จบจากสถาบันอื่น 

  

ปรากฏอยู่แล้วในมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 

การพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

- คุณธรรมจริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

- ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร:์  

พิจารณาเพ่ิมเติมในประเดน็ของ

ผลลัพธก์ารเรียนรู้ในระดับที่สงูขึ้น  

ของ ความรู้  และ  ทกัษะด้านปัญญา

ในระดับ  3 

 

ปรับ mapping  

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

รศ.ลดัดาวลัย ์ เกษมเนตร: 

- ไม่ปรากฎวิชา วป 699  

- ทกัษะทางปัญญามีปรากฎใน

รายวิชา วป 682 และ 683 น่าจะ

 

เพ่ิม Mapping 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ปรากฎใน วป 699 ด้วย 

- มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบหลักควรอยู่ใน

ระดับสงูในรายวิชาให้มากขึ้น 

รศ.ดร.อรญัญา  ตุย้ค าภีร:์ 

พิจารณาเลือก เฉพาะความรับผิดชอบ

หลัก (วงกลมทบึ)และความ

รับผิดชอบรอง (วงกลมโปร่ง) ที่มีการ

วัดผลลัพธก์ารเรียนรู้ ในรายวิชา ทั้งน้ี 

หลักสตูรอาจเติมเตม็ หัวข้อ “การ

พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ” 

เพ่ิมเติม จากส่วนที่รายวิชาได้พัฒนา

ไปแล้วในรูปของโครงการเฉพาะหรือ

กจิกรรม (เสริมหลักสตูร) เฉพาะที่

รายวิชาที่จัดให้นิสติเรียนยังไม่เน้น 

 

ปรับ Mapping 

 

ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ปัดไธสง: 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ความรับผิดชอบหลักควรอยู่ใน

ระดับสงูในรายวิชาให้มากขึ้น 

และบางช่องไม่จ าเป็นต้องใส่วงกลม

ทบึหรอโปร่งได้ 

 

ปรับ Mapping 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

รศ.ดร.จุลน ี เทียนไทย: 

ข้อ 1.3 หน้า 37 เพ่ิม ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 

เพ่ิมรายละเอียดค าว่า “ทั้งในและ

ต่างประเทศ” 
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ภาคผนวก ง   

รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ผลการประเมินตนเองของหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
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ผลการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์

 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจความคิดเหน็และเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัยที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้  

 

ผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณทีไ่ดจ้ากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม 

1.1 ขอ้มูลพื้ นฐานของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

ผู้ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 บณัฑิตที่เป็นผลผลิตของหลกัสูตร พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน ส่วน

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

2552 ร้อยละ 27.30 และปีที่จบการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 19.60 หลักสูตรที่เข้าศึกษา 

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

ในหน่วยงานรัฐบาล ร้อยละ 81.60 และมีความต้องการจ าเป็นในการใช้ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ในการท างาน ร้อยละ 100 

กลุ่มที่ 2 นิสิตปัจจุบนัที่ก าลงัศึกษาในหลกัสูตร พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 56 คน 

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

2557 ร้อยละ 30.40 ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ส่วนใหญ่ คือ ไม่ระบุ ร้อยละ 46.42 หลักสูตรที่เข้า

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

ในหน่วยงานรัฐบาล ร้อยละ 57.10 และมีความต้องการจ าเป็นในการใช้ความรู้ด้านการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ในการท างาน ร้อยละ 91.10 

1.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นจากบณัฑิตทีเ่ป็นผลผลิตของหลกัสูตร 

ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ ค านึงการ

พิทกัษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏบัิติงาน/การวิจัย (ค่าเฉล่ีย 3.94) ยึดม่ันใน

การปฏิบัติงาน/การวิจัยในทุกกระบวนการด้วยความซ่ือสัตย์ และไม่ท าการใด ๆ รวมทั้งการวิจัยที่ขัดกับ

กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น ไม่ลงคะแนนสอบในสื่อสังคมออนไลน์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.86) และเป็นผู้น าในการน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการท างาน/การวิจัย 

(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของ

หลักสูตรฯ ด้านความรู้ ที่จริงที่สุด คือ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ

ปฏิบัติในวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในวิธีการพัฒนาความรู้ และถ้า

ย้อนเวลากลับไปได้ ทา่นยังคงเลือกเรียนที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และในภาพรวม

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

และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา) ที่จริงที่สุด คือ มีความสามารถในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางแผน และด าเนินโครกงารวิจัยได้ด้วยตนเอง และมี

ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

มีความสามารถในการน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางาน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และมีความคิด

สร้างสรรค์ที่จะไปใช้ในการปฏบัิติงาน (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะ

ของนิสิตของบัณฑิตที่ เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ที่จริงที่สดุ คือ มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเตม็ที่ 

(ค่าเฉล่ีย 3.81) เตม็ใจร่วมมือกับผู้ร่วมงานคนอื่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏบัิติงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.77) และไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเม่ือประสบปัญหาที่อาจส่งผลงทางอ้อมต่อหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 

3.70) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสตูรฯ 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จริงที่สดุ คือ สามารถสื่อสาร

กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.56) 

สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 3.55) และมีความสามารถรับสารที่ผู้อื่นสื่อออกมาได้อย่างมีประสทิธิภาพ และสามารถ

ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาท่าทาง เพ่ือบอกความคิดมุมมอง ความรู้ความเข้าใจ และความรู้สึก 

ของตนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิต

ของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสตูรฯ ด้านทกัษะชีวิตและอาชีพ ที่จริงที่สุด คือ เคารพในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.69) สามารถท างานวิจัยได้อย่างหลากหลายตามโอกาสและสถานการณ์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.60) และมีความสามารถน าทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานที่ท  างาน และ

สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่ มี พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดับ 

ความคิดเหน็ที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความสามารถในการสอน ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอนและท าการวิจัย และอาจารย์สามารถ

น าประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.83) อาจารย์เป็นผู้

มีความรู้ทันสมัยและติดตามความก้าวหน้าในงานวิชาการอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และอาจารย์ 

มีความสามารถในการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และปฏบัิติงานด้วยตนเอง และอาจารย์มีวิธกีารสอนที่สามารถ

กระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มี

ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของบัณฑิตที่ เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านบุคลิกภาพ ที่จริงที่สุด คือ 

อาจารย์มีการรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.78) อาจารย์เป็นผู้มี

ความม่ันใจในการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.77) และอาจารย์เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อนิสิต เป็นผู้ที่มีความสนใจ 

เอาใจใส่การศึกษาของนิสิต (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตรของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็น

ผู้ที่ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้มีความรักในวิชาชีพและยินดีเต็มใจในภารกิจทางวิชาการ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.86) อาจารย์ประพฤติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริตไม่แสวงผลประโยชน์จากนิสิตหรือ

มหาวิทยาลัย และอาจารย์เป็นผู้มีความตั้งใจ และพยายามช่วยให้นิสิตบรรลุจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

(ค่าเฉล่ีย 3.83) และอาจารย์ไม่ใช้เวลาในการสอนไปท ากิจกรรมอื่นที่สร้างผลประโยชน์ต่อตนเอง 

อาจารย์สามารถสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมที่มีสาระประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมระหว่างการ

สอนในรายวิชา และอาจารย์เป็นผู้มีความเป็นกลาง และมีความเที่ยงตรง (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดับ  

ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิต 

ของหลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ ด้านรูปแบบและวิธี 

การจัดการเรียนการสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

การสอน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ

กจิกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดับ ส าหรับความ

คิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ 

ด้านสื่อการเรียนการสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเสนอช่องทางหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลในเร่ืองที่สอนให้กับ

ผู้เรียนเพ่ิมเติม (ค่าเฉล่ีย 3.58) สื่อประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.49) และผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดับ 

ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิต 

ของหลักสูตรฯ ด้านรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีการแจ้งวิธีการ 

วัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.68) เกณฑ์การประเมินผล

ผู้เรียนมีความชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.61) และวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับลักษณะของแต่

ละรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านการน าผลการวัดและประเมินผลมาใช้ประโยชน์ 

ที่จริงที่สุด คือ มีการปรับปรุงหลักสูตรจากข้อมูลผลการประเมินผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.52) ผู้เรียนได้ทราบ

ผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.50) และผลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนถูก

น ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดับ ส าหรับ

ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของ

หลักสูตรฯ ด้านความเหมาะสมระหว่างเน้ือหาวิชากับอาจารย์ผู้สอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในเน้ือหารายวิชาที่สอน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ผู้สอนมีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการ

ถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาในรายวิชาที่สอนได้

ครบตามเป้าหมายของรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านการสอบประมวลความรู้/สอบ

วัดคุณสมบัติ ที่จริงที่สุด คือ วิธีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติมีความชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 

3.77) นิสิตได้บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ 

(ค่าเฉล่ีย 3.72) และผู้รับผิดชอบได้มีการช้ีแจงถึงวิธีการและจุดประสงค์ของการสอบประมวลความรู้/

สอบวัดคุณสมบัติแก่นิสิตอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่ มี ต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตรฯ ด้านการสอบ

ปริญญานิพนธ์ ที่จริงที่สุด คือ ข้ันตอนการสอบปริญญานิพนธ์มีมาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับหน่วยงาน 
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อื่น ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.77) การสอบปริญญานิพนธมี์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับการยอมรับหรือมีความ

เช่ียวชาญมาร่วมในการสอบ (ค่าเฉล่ีย 3.75) และมีการประชาสัมพันธ์ข้ันตอนด าเนินการจัดท าปริญญา

นิพนธอ์ย่างทั่วถึง (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดับ  

ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ ไม่ท าการใด ๆ รวมทั้ง 

การวิจัยที่ขัดกับกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม เช่น ไม่ลงคะแนนสอบในสื่อ

สังคมออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์และการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

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

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

ที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านความรู้ ที่จริงที่สุด คือ สามารถน าเอาองค์ความรู้ แนวคิด ข้อมูล และ

ประสบการณ์จากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีความเข้าใจและ

ได้รับประสบการณ์ในวิธีการพัฒนาความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ในภาพรวมท่านมีความรู้ทางพฤติกรรม

ศาสตร์เพ่ิมข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดับ ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาใน

หลักสูตรฯ ด้านทักษะทางปัญญา (ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ

แก้ปัญหา) ที่จริงที่สุด คือ มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.40) มีความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ค่าเฉล่ีย 3.31) และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะไปใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการน า

ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางาน (ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่ มีต่อ

คุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ที่จริงที่สุด คือ ไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงานเม่ือประสบปัญหาที่อาจส่งผลทางอ้อมต่อ

หน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 3.62) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผู้อื่นอย่างเตม็ที่ 

และเตม็ใจร่วมมือกับผู้ร่วมงานคนอื่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ค่าฉล่ีย 3.45) และ

ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับองค์การที่เป็นผลจากความแตกต่างระหว่างบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.44) 

ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านทักษะการ

วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จริงที่สดุ คือ สามารถสื่อสารกบักลุ่มบุคคล

ต่าง ๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.30) สามารถน าเสนอ

รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (ค่าเฉล่ีย 

3.25) และสามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาทา่ทาง เพ่ือบอกความคิดมุมมอง ความรู้ความเข้าใจ 

และความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.17) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ

คุณลักษณะของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ที่จริงที่สุด คือ เคารพในความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.52) สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานที่มีพ้ืนฐานทางสังคม และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.43) และสามารถในการปรับเปล่ียนความคิด 

ทัศนคติหรือพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และอนาคตได้ (ค่าเฉล่ีย 3.29) 

ตามล าดับ  
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ความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความสามารถในการสอน ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอนและท าการวิจัย (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

อาจารย์มีความสามารถในการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.64) และ

อาจารย์สามารถน าประสบการณ์ต่าง ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 

3.62) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ 

ด้านบุคลิกภาพ ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็นผู้มีความม่ันใจในการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.66) อาจารย์ให้ความ

สนใจและเอาใจใส่นิสิตทั้งในและนอกเวลาเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.59) และอาจารย์เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อนิสิต 

เป็นผู้ที่มีความสนใจ เอาใจใส่การศึกษาของนิสติ อาจารย์เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและอธบิายได้

อย่างชัดเจน และอาจารย์มีการรับฟังและตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

ตามล าดับ และส าหรับความคิดเห็นที่มีต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่จริงที่สุด คือ อาจารย์เป็นผู้มีความต้ังใจ และพยายามช่วยให้นิสิตบรรลุ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา และอาจารย์เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน 

ไม่บกพร่อง (ค่าเฉล่ีย 3.66) อาจารย์ประพฤติตนด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก

นิสิตหรือมหาวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.60) และอาจารย์เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นผู้มีความ

รักในวิชาชีพและยินดีเตม็ใจในภารกจิทางวิชาการ (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาใน

หลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านรูปแบบและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.61) 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.51) และกิจกรรมการ

เรียนการสอนสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของรายวิชา และผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะ

กับผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านสื่อการเรียนการสอน ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนเสนอ

ช่องทางหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลในเร่ืองที่สอนให้กับผู้เรียนเพ่ิมเติม (ค่าเฉล่ีย 3.32) ผู้สอนมีการใช้สื่อ

การเรียนรู้ที่หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.26) และสื่อประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านรูปแบบและวิธีการวัดและประเมินผล 

ที่จริงที่สุด คือ ผู้สอนมีการแจ้งวิธีการ วัตถุประสงค์ และเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 

(ค่าเฉล่ีย 3.58) วิธกีารวัดและประเมินผลผู้เรียนสอดคล้องกับลักษณะของแต่ละรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

และเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนมีความชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสตูรฯ ด้านการน าผลการวัด

และประเมินผลมาใช้ประโยชน์ ที่จริงที่สุด คือ ผลจากการวัดและประเมินผลผู้เรียนถูกน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน (ค่าเฉล่ีย 3.41) มีการปรับปรุงหลักสูตรจากข้อมูล

ผลการประเมินผู้เรียน (ค่าเฉล่ีย 3.28) และผู้เรียนได้ทราบผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

(ค่าเฉล่ีย 3.27) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
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ของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านความเหมาะสมระหว่างเน้ือหาวิชากับอาจารย์ผู้สอน ที่จริงที่สุด 

คือ ผู้สอนมีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหารายวิชาที่สอน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ผู้สอนมีทักษะและ

ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ และผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาใน

รายวิชาที่สอนได้ครบตามเป้าหมายของรายวิชา (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดับ ส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านการสอบ

ประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ที่จริงที่สุด คือ วิธีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติมีความ

ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.43) นิสิตได้บูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์มาใช้ในการสอบประมวลความรู้/สอบ

วัดคุณสมบัติ (ค่าเฉล่ีย 3.40) และผู้รับผิดชอบได้มีการช้ีแจงถึงวิธีการและจุดประสงค์ของการสอบ

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

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลของนิสติที่ก  าลังศึกษาในหลักสตูรฯ ด้านการสอบปริญญา

นิพนธ์ ที่จริงที่สุด คือ การสอบปริญญานิพนธ์สามารถสะท้อนวิธีการด าเนินงานของนิสิตในการจัดท า

ปริญญานิพนธไ์ด้อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.50) การสอบปริญญานิพนธมี์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ได้รับ

การยอมรับหรือมีความเช่ียวชาญมาร่วมในการสอบ (ค่าเฉล่ีย 3.42) และข้ันตอนการสอบปริญญานิพนธ์

มีมาตรฐานสากลเม่ือเทยีบกบัหน่วยงานอื่น ๆ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดับ 

ความคิดเห็นที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวัง 

ของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็นอยู่ คือ ห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับ

จ านวนนิสิตในแต่ละรุ่น (ค่าเฉล่ีย 2.98 ค่อนข้างจริง) สถาบันมีห้องส าหรับนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ เช่น สัมมนาหรือประชุมกลุ่มย่อย ท าปริญญานิพนธ์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 2.75 ค่อนข้างจริง) 

และห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 2.74 ค่อนข้างจริง) ตามล าดับ และสิ่งที่คาดหวัง 

คือ ห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนนิสิตในแต่ละรุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.66) ห้องเรียนมี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสถาบันมีห้องส าหรับนิสิตเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น สัมมนาหรือ

ประชุมกลุ่มย่อย ท าปริญญานิพนธ์ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.60) และห้องพักนิสิตมีขนาดใหญ่และมีจ านวน

ห้องเพียงพอต่อนิสิต และห้องสมุดของสถาบันมีบรรยากาศที่ เอื้ อต่อการค้นคว้า (ค่าเฉล่ีย 3.50) 

ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่ง 

ที่คาดหวัง ของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทุนอุดหนุน 

ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็นอยู่ คือ สถาบันมีทุนสนับสนุนให้กับนิสิตเม่ือนิสิตต้องการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพตนเอง (ค่าเฉล่ีย 2.91 ค่อนข้างจริง) นิสิตสามารถสืบค้นและหาเอกสารประกอบการสอนและ

ต าราของแต่ละรายวิชาได้สะดวก และสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) บริเวณสถาบัน

รวดเร็วและเสถียร (ค่าเฉล่ีย 2.80 ค่อนข้างจริง) และหนังสือ ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีตรง

และสอดคล้องตามที่นิสิตต้องการ (ค่าเฉล่ีย 2.69 ค่อนข้างจริง) ตามล าดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ นิสิต

สามารถสืบค้นและหาเอกสารประกอบการสอนและต าราของแต่ละรายวิชาได้สะดวก สัญญาณเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) บริเวณสถาบันรวดเร็วและเสถียร คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอต่อความ

ต้องการของนิสติ คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสถาบันฯ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

การเรียนและท าวิจัยให้กับนิสิตได้ตรงกับความต้องการ (ค่าเฉล่ีย 3.60) หนังสือ ต ารา วารสาร และ
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สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีตรงและสอดคล้องตามที่นิสิตต้องการ และสถาบันมีทุนสนับสนุนให้กับนิสิตเม่ือนิสิต

ต้องการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง (ค่าเฉล่ีย 3.57) และสถาบันมีจ านวนทุนเพียงพอส าหรับ

การท าปริญญานิพนธ์ของนิสติ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดับ และส าหรับความคิดเหน็ที่มีต่อทรัพยากรและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่คาดหวัง ของนิสิตที่ก  าลังศึกษาในหลักสูตรฯ ด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่และการช่วยเหลือจากรุ่นพ่ี ที่จริงที่สุด ของสิ่งที่เป็นอยู่ คือ เม่ือนิสิตต้องการท า

จดหมายหรือย่ืนค าร้องต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ยินดีและเตม็ใจช่วยเหลือจนส าเร็จ (ค่าเฉล่ีย 3.50) เม่ือนิสิตมี

ปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ่งขยายเสียง ไมค์ พรินต์เทอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่

ยินดีช่วยแก้ไข (ค่าเฉล่ีย 3.38) และเม่ือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองขยายเสียง ไมค์ และพรินต์เทอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามและไขข้อข้องใจได้ชัดเจน 

(ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดับ และสิ่งที่คาดหวัง คือ เม่ือนิสิตต้องการท าจดหมายหรือย่ืนค าร้องต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่ยินดีและเตม็ใจช่วยเหลือจนส าเรจ็ (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือนิสิตมีปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ในห้องเรียน 

เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองขยายเสียง ไมค์ พรินต์เทอร์ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ยินดีช่วยแก้ไข (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

และเม่ือนิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสาร เจ้าหน้าที่สามารถตอบค าถามและอธิบายได้ชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 

3.60) ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

ส่วนที ่1 ลกัษณะขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพในส่วนน้ี วิเคราะห์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ  2 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และศิษย์เก่าที่ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือประธาน

หลักสูตรของสาขาวิชาในหมวดสังคมศาสตร์ ทั้งน้ีเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก  าหนดไว้ 

ซ่ึงมีผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีรายช่ือปรากฏดังตาราง 1 เม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบที่สัมภาษณ์

สามารถแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1 

องค์ประกอบของหลักสูตร มีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าระดับ

ดุษฎีบัณฑิตและปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่แสดงทัศนะ

เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 7 ความต้องการและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 

มีจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เคยใช้บริการทาง

วิชาการของสถาบัน  

 

ตาราง 1 ลกัษณะขอ้มูลพื้ นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน องค ์

ประกอบ 

ทีพ่จิารณา 

1 คุณธรีะชัย เชมนะสริ ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 

2 รศ.ดร.วันชัย ธรรรมสจัการ  ประธานหลักสตูรการพัฒนา

มนุษย์และสงัคม  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

1 

3 ผศ.ดร.วรรณะ  บรรจง 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธาน ี 1 

4 ผศ.ดร.จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์   

 

รองประธานหลักสตูรปรัชญา

ดุษฎบีณัฑติ (อาชญาวิทยา 

การบริหารงานยุตธิรรมและ

สงัคม)  

บณัฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

1 

5 คุณชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 

6 คุณปิยสรุางค ์ทมิกาญจนะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ศูนยน์ักบริหารระดบัสงู  

ส านักงาน ก.พ. 

7 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัองคป์ระกอบที ่1 องคป์ระกอบของหลกัสูตร 

 ในส่วนน้ีเป็นมุมมองของผู้ให้ข้อมูลต่อองค์ประกอบของหลักสูตร แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 

ประเดน็ ได้แก่ ประเดน็ที่ 1 ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายของหลักสูตร ประเดน็ที่ 2 ลักษณะของหลักสูตร 

ประเดน็ที่ 3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และประเดน็ที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร แต่ละส่วนมีสาระส าคัญสรุป

ได้ดังตาราง 2 และมีรายละเอยีดดังน้ี 

 

ตาราง 2 สรุปสาระส าคัญขององค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของหลักสตูร 

ประเด็นหลกั ประเด็นรอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะ 

ปรัชญา พันธกจิ 

เป้าหมายหลักสตูร 

การตอบสนองความ

ต้องการของสงัคม 

1. มอีตัลักษณด้์านการวิจัย 

2. ผลิตบณัฑติที่มีคุณภาพ

สู่ตลาดวิชาการ 

1. ให้บริการด้านการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ 

ปรัชญา และพันธกจิ 1. มคีวามชัดเจนที่เน้นการ

ผลิตบณัฑติและการท าวิจัย 

1. มคี าที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม เช่น 

นักพัฒนา ระดบัผู้น า คุณธรรมจริยธรรม 

และอย่างยั่งยนื 

2. มกีารตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกบัการ

เผยแพร่บทความของนิสติ 

3. ควรเพ่ิมการให้บริการทางวิชาการแก่

สงัคมในพันธกจิ 

อาชีพที่ระบุไว้

ภายหลังส าเรจ็

การศึกษาสอดคล้อง

กบัความต้องการของ

สงัคม 

 1. อาชีพที่ควรระบุเพ่ิม เช่น ที่ปรึกษาของ

หน่วยงาน ที่ปรึกษาด้านพฤตกิรรมของ

บุคคลและกลุ่ม 

2. มกีารระบุเพ่ิมเตมิว่าในระหว่างเรียน

นิสติสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะ

ผู้ช่วยนักวิจัย 

ลักษณะ 

ของหลักสตูร 

ความเป็นสหวิทยาการ

ของหลักสตูร 

มคีวามเป็นสหวิทยาการ

เพราะมกีารน าความรู้จาก

หลายสาขาวิชามาอธบิาย

พฤตกิรรม 

1. ควรมรีายวิชาที่เปิดสอนหลากหลาย

สาขาวิชา โดยในแต่ละสาขาวิชาสามารถ

เชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมศาสตร์ได้อย่างไร 

2. ในความเป็นพฤตกิรรมศาสตร์ควรระบุ

ได้ว่าสาขาใดเป็นแกนหลัก หรือทุกสาขา 

มคีวามเท่าเทยีมกนั 

ความเหมาะสม 

ของหลักสตูร 

ด้านระบบการจัดการศึกษา

เหมาะสมทุกด้าน 

1) แบบทวิภาค  

ระบบทวิภาค: ถ้าเปิดภาคฤดูร้อน 

ควรพิจารณาจาก 1) ความพร้อม 

ของผู้เรียน 

 2) วันและเวลา 

3) แผนการรับนิสติ 

4) ค่าธรรมเนียม 

และผู้สอน 2) เปิดเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน 

และ 3) เปิดเฉพาะหลักสตูรที่มหีน่วยกติ

เป็นจ านวนมาก 

วนัและเลา: เปิดสอนวนัศุกร์ได้ โดย

สอบถามความคดิเหน็จากผู้สอน และ
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ประเด็นหลกั ประเด็นรอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะ 

ผู้เรียน 

แผนการรบันิสิต:  

1) หลักสตูรแบบมวีิชาเรียน อาจพิจารณา

รับน้อยลง ทั้งนี้ พิจารณาจากนิสติคงค้าง 

และช่วงเวลาการเปิดรับ (ปีเว้นปี หรือ 

ทุกปี)  

2) ส่วนหลักสตูรเน้นวจิัย และโทควบเอก 

ควรมรีะบบคดักรองที่เข้มข้น คดัเลือก

เฉพาะผู้ที่มคุีณสมบตัโิดดเด่น 

3) ควรมกีารประชาสมัพันธใ์ห้ทั่วถงึ 

เพ่ือหลักสตูรจะได้มโีอกาสคดัเลือกผู้ที่มี

ศักยภาพ 

ค่าธรรมเนียม: หากปรับอตัรา

ค่าธรรมเนียมต้องพิจารณาจากความผนั

ผวนทางเศรษฐกจิ 

 วัตถุประสงค ์

ของหลักสตูร 

1. สอดคล้องกบัปรัชญา

และพันธกจิ 

2. ชัดเจนต่อการก าหนด

แนวทางการด าเนินงานของ

หลักสตูร 

 

โครงสร้างหลักสตูร ความเหมาะสมของ

โครงสร้างหลักสตูร 

ต่อการตอบสนอง

วัตถุประสงค ์

ของหลักสตูร 

หน่วยกติ หมวดวิชา 

รายวิชาในแต่ละหมวด 

และแผนการศึกษา 

เหมาะสม 

 

หมวดวิชา:   

1) ควรบงัคบัให้เรียนวชิาวจิัย และวิชา

สถติอิย่างน้อย 2 ตวั ส่วนวิชาการสร้าง

เคร่ืองมอืควรเรียนอย่างลึกซึ้ ง  

2) วิชาวิจัยเชิงคุณภาพควรระบุเป็นวิชา

บงัคบัและเรียนทั้งหลักสตูรโทและเอก 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือก: 

1) รายวิชาในหมวดวิชาเลือกมี

ค่อนข้างมาก ควรเปิดเฉพาะวิชาที่เป็น

ประโยชน์ต่อการท าปริญญานิพนธ ์ 

2) รายวิชาเลือกควรเน้นการเรียนรู้ เชงิ

ประสบการณ ์เช่น การศึกษาดงูาน 

กรณศีึกษา และฝึกงานจรงิ  

แผนการศึกษา: 

ควรดูความเชื่อมโยงการจัดส ารับรายวิชา 

เช่น เมื่อเรียนวิชาวิธวีจิัยแล้ว ให้เรียนวชิา

ฝึกวิจัยต่อเนื่องทนัท ี
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ประเด็นหลกั ประเด็นรอง จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา/ขอ้เสนอแนะ 

โครงสร้างหลักสตูร ลักษณะของปริญญา

นิพนธท์ี่ควรจะเป็น 

 1. ควรออกแบบการวิจัยให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของสงัคมหรือผู้ใช้

ประโยชน์จากการวิจัย 

2. ควรมตีวักลางท าหน้าที่สรปุองคค์วามรู้

จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ใช้  

3. ควรมกีารน าแนวคดิเชงิทฤษฎใีหม่ๆ 

เป็นฐานในการสร้างงานวิจัย  

4. ควรใช้รปูแบบการวิจัยใหม่ๆ 

5. ปริญญานิพนธค์วรได้รับทุนสนับสนุน

จากแหล่งทุนภายในและภายนอก หรือ

สามารถส่งเข้าประกวดรับรางวัลระดบัชาต ิ

 

 

ประเด็นที ่1 ปรชัญา พนัธกิจ เป้าหมายของหลกัสูตร 

1.1 การตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและนโยบายการจัดการศึกษาในปัจจุบนั 

 การตอบสนองความต้องการในด้านพันธกิจและเป้าหมายของหลักสูตรน้ันมีความชัดเจนที่แสดง

ถึงจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสถาบันฯ คือ เน้นการท าวิจัยและการผลิตบัณฑิตและที่ผ่านมา สถาบันฯ 

กส็ามารถผลิตนักวิจัยและนักวิชาการได้ตามความต้องการของสังคม เมื่อสถาบันฯ มีความแขง็แกร่ง

ทางด้านการวิจัยแล้วกจ็ะสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามที่ตลาดต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องเน้นการผลิต

บัณฑิตเป็นจ านวนมากเพ่ือความอยู่รอดตามกระแส แต่ทว่านอกจากการผลิตบัณฑิตเพ่ือป้อนเข้าสู่ตลาด

สังคมแล้ว ในขณะเดียวกัน สถาบันฯ ควรมีการให้บริการด้านวิชาการให้มากย่ิงขึ้ น เพ่ือเป็นการเผยแพร่

หลักสูตรและองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสิตของสถาบันฯ อันจะเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และสงัคมไปพร้อม ๆ กนั  

1.2 ปรชัญา พนัธกิจ และเป้าหมายของหลกัสูตรทีค่วรปรบัปรุง 

 ในภาพรวมปรัชญา พันธกิจ และเป้าหมายของหลักสูตรมีความชัดเจนที่เน้นในด้านการผลิต

บัณฑิตและการท าวิจัย ซ่ึงทั้งหลักสตูรในระดับมหาบัณฑติและดุษฎีบัณฑติกค็วรจะมีเป้าหมายที่เหมือนกัน 

แต่ควรจะแตกต่างกนัที่ความเข้มข้นในการท าวิจัยและการน าเสนองานวิจัย เช่น สถาบันฯ ควรต้ังเป้าหมาย

และหาวิธีการที่กระตุ้นให้นิสิตปริญญาเอกมีบทความตีพิมพ์มากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นต้น 

นอกจากน้ี สิ่งที่ควรจัดให้มีเพ่ิมเติมในหลักสูตรคือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเพ่ิมความ

แขง็แกร่งด้านการท าวิจัย สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ ในปรัชญาของหลักสูตร อาจมีบางค าที่ควรปรับให้ตรงกับ

ความเป็นจริงหรือท าให้มองเหน็เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถสอดประสานกับพันธกิจ เป้าหมาย 

และความต้องการของตลาด รวมทั้งการประกอบอาชีพของบัณฑติได้ โดยมีค าที่ควรพิจารณาปรับปรุงดังน้ี  

  1) “นักพัฒนา” หมายถึงอะไร มีขอบเขตกว้างเพียงใด บัณฑิตจะเป็นนักพัฒนาได้

อย่างไร 

2) “ระดับผู้น า” การไปถึงระดับน้ันต้องใช้เวลายาวนานเพียงใด ต้องแสดงศักยภาพและ

ความสามารถอะไรที่จะเป็นที่ยอมรับในสงัคม 
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3) “คุณธรรมและจริยธรรม” ต้องสร้างอย่างไรและใช้เวลายาวนานเพียงใดจึงจะเกิดการ

ยอมรับขึ้นในตัวบัณฑติและสถาบันฯ 

4) “อย่างย่ังยืน” มีอะไรที่พิสจูน์ได้ว่าวิธกีารที่สถาบันฯ ใช้ผลิตบัณฑิตน้ันสามารถน าไปสู่

การสร้างความย่ังยืนให้ปรากฏได้จริง      

1.3 อาชีพทีร่ะบุไวห้ลงัส าเร็จการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

 อาชีพที่ระบุไว้หลังส าเรจ็การศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมแล้ว เช่น การเป็น

อาจารย์ เป็นนักวิชาการ นักพัฒนา เป็นต้น แต่ทั้งน้ีอาจพิจารณาเพ่ิมอาชีพอื่นๆ ที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ให้แก่นิสิตที่ตัดสินใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรทั้งกลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วแต่อาจต้องการเปล่ียนอาชีหรือ

ส าหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น ที่ปรึกษาด้านวิจัย หรือที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมบุคคลและกลุ่ม

ในองค์กร/สังคม/ชุมชน โดยในหลักสูตรฯ อาจมีการเขียนระบุไว้เพ่ิมเติมในเล่มหลักสูตรได้ว่าเมื่อเข้ามา

ศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยในฐานะผู้ช่วยวิจัยหรือได้รับโอกาสในการฝึกประสบการณ์ด้านการ

ท าวิจัยหรือด้านการพัฒนาบุคคล กลุ่ม องค์การ เป็นต้น  

 

ประเด็นที ่2 ลกัษณะของหลกัสูตร 

2.1 ลกัษณะความเป็นสหวิทยาการของหลกัสูตร 

 ความเป็นสหวิทยาการ หมายถึง การบูรณาการหลาย ๆ ศาสตร์เข้ามาผสมผสานในการท าบางสิ่ง

บางอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งธรรมชาติและมนุษย์มีความเช่ือมโยงกนั ไม่ได้

แยกส่วนออกจากกัน ดังน้ัน แนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องจัดให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการภายใต้การแสวงหาความรู้ด้วยวิธกีารวิจัยที่น่าเช่ือถือ  

ผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองเกี่ยวกบัความเป็นสหวิทยาการของหลักสตูรว่า เป็นหลักสตูรที่มีการน าศาสตร์

หลาย ๆ ด้านเข้ามาใช้เพ่ืออธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หรือเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ 

ที่เกิดข้ึนได้อย่างรอบด้าน ตลอดจนการน าไปสู่การควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานได้ 

อันน ามาซ่ึงการตอบโจทย์ปัญหาอย่างลึกซ้ึงและรอบด้าน โดยหลักสูตรควรมีความเป็นสหวิทยาการในแง่

ต่าง ๆ ดังน้ี 

  1) มีรายวิชาที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ทั้งเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

หรือวิชาเชิงประยุกต์ โดยจะต้องมีการน าองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการอธิบายหรือท าความ

เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มหรือองค์การได้อย่างสมเหตุสมผล 

2) มีการบูรณาการได้สองรูปแบบคือ แบบที่หน่ึง การบูรณาการแบบมีตัวแกนภายใต้

พฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงควรจะมีจิตวิทยาเป็นตัวแกนคือให้ความส าคัญกับจิตวิทยาเป็นส าคัญภายใต้บริบท

ทางสังคม โดยในหลักสูตรอาจจัดรายวิชาด้านจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งรายวิชาอื่นที่ส าคัญรองลงมา 

เช่น สังคมศาสตร์ แล้วจึงจัดรายวิชาเชิงบูรณาการ เช่น การวิจัยทางสังคมหรือจิตวิทยา และการสัมมนา  

เชิงบูรณาการ เป็นล าดับ ๆ รองลงมา และแบบที่สอง การบูรณาการแบบไม่มีตัวแกน คือ จะต้องเน้น 

ความเท่าเทียมกันทั้งด้านเน้ือหาสาระและด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัด

รายวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทยีม เช่น รายวิชาที่หน่ึง อาจจัดเป็นการบูรณาการเชิงเน้ือหา 



75 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

รายวิชาที่สอง อาจจัดเป็นการบูรณาการทั้งด้านเน้ือหาและการวิจัย รายวิชาที่สาม อาจจัดเป็นการสัมมนา

ทางพฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น    

2.2 ความเหมาะสมของหลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ  

2.2.1 ระบบการจัดการศึกษาของหลักสตูรที่เป็นแบบทวิภาค  

    หลักสูตรแบบทวิภาคมีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่อย่างไรกต็าม การจัดการศึกษาควรมีความ

ยืดหยุ่นได้ ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดเฉพาะแบบทวิภาค สถาบันฯ อาจเปิดภาคฤดูร้อนก็ได้ขึ้ นอยู่กับภารกิจ 

ของอาจารย์ หรือความสะดวกของทั้งผู้เรียนและผู้สอน ซ่ึงหากจะเปิดภาคฤดูร้อน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้  

   1) เปิดสอนเฉพาะวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาที่มีปัญหาซ่ึงไม่สามารถลงทะเบียนลงทะเบียนได้

ในภาคปกติ 

   2) เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรที่ มีหน่วยกิตมาก เช่น หลักสูตรโทควบเอก เพ่ือลด 

ความหนักทั้งการเรียนและการสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ควรมีการกระจายค่าตอบแทนผู้สอนและ  

ค่าเทอมอย่างเหมาะสม 

2.2.2 วันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ส าหรับวันและเวลาในการด าการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรทั้งในเวลาราชการในระดับปริญญา

เอกที่มีการเรียนการสอนในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการน้ันมีความเหมาะสมอยู่แล้วและ

ส าหรับปริญญาโทนอกเวลาราชการที่มีการจัดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์น้ันกเ็หมาะสมเช่นกัน ทั้งน้ีไม่ควร

จัดการเรียนการสอนในช่วงเย็นถึงค ่าของวันธรรมดาเน่ืองจากนิสิตบางท่านอาจต้องเดินทางมาจาก

ต่างจังหวัดอาจเกิดความเหน่ือยล้าเม่ือต้องมาเรียนต่อในช่วงเย็นประกอบกับที่ ต้ังของมหาวิทยาลัย 

ที่มีการจราจรแออัด อาจส่งผลให้ผู้เรียนเข้าเรียนไม่ทันหากไม่ได้ท างานอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย อย่างไร 

ก็ตาม หากมีความต้องการจัดการเรียนการสอนในช่วงค ่าของวันธรรมดาก็ต้อ งพิจารณาตามความ

เหมาะสมของการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้ และในการรับสมัครทาง

หลักสูตรฯ จะต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับวันและเวลาที่จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้สนใจเข้ามาเรียน

ได้รับทราบข้อตกลงก่อนตัดสินใจ และเมื่อผู้เรียนผ่านการสอบข้อเขียนแล้วกค็วรจะตรวจสอบอีกคร้ัง 

ในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกผู้เรียนว่าจะมีความเป็นไปได้ในการเรียนช่วงค ่า  

ของวันธรรมดาหรือไม่ 

2.2.3 แผนการรับนิสติของแต่ละหลักสตูร  

ส าหรับจ านวนนิสิตที่เปิดรับในแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้วไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

แต่ทั้งน้ีอาจต้องพิจารณาว่า ณ ปัจจุบันทางหลักสตูรฯมีจ านวนนิสติที่ยังคงค้างอยู่มากน้อยเพียงใด เช่น ใน

หลักสูตรปริญญาเอกการรับให้น้อยลงน่าจะเหมาะสมมากกว่า โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 

(มีวิชาเรียน) สถาบันฯ อาจจะรับปีละ 15 คน เพราะการมีนิสิตน้อยลง ท าให้สามารถดูแลได้ทั่วถึง แต่

ต้องอยู่บนเง่ือนไขของการไม่ขาดทุน อย่างไรกต็าม จ านวนนิสิตที่เหมาะสมน้ันข้ึนอยู่กับจ านวนอาจารย์ 

ที่สามารถควบคุมนิสิตได้ในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงสถาบันฯ ควรระบุจ านวนนิสิตข้ันต ่าที่จะเปิดรับด้วย 

ส่วนในหลักสตูรระดับปริญญาโท สามารถเปิดรับทุกปีการศึกษาแต่ต้องพิจารณาความคุ้มทุนด้วย  

ส่วนจ านวนปีที่เปิดรับ ความเหมาะสมข้ึนอยู่กบัความสามารถของสถาบันฯ ในการระบายนิสติใน

แต่ละปี ถ้าไม่สามารถระบายนิสติได้ตามระยะเวลาที่ก  าหนด สถาบันฯ กค็วรเปิดรับนิสติในแต่ละหลักสตูร
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แบบปีเว้นปี เช่น หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 (เน้นวิจัย) หลักสตูรหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.2 (โท

ควบเอก) สถาบันควรคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้ังแต่ต้น จึงจะสามารถได้คนที่จบได้ตาม

เง่ือนไขที่ก  าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่าในแต่ละปีที่เปิดรับมีผู้มาสมัครให้ทางหลักสูตรฯคัดเลือกมากน้อย

เพียงใด ซ่ึงถ้ามีคนมาสมัครมากกส็ามารถคัดกรองได้มากย่ิงขึ้นดังน้ันจึงควรมีการประชาสมัพันธ์หลักสูตร

ที่กว้างขวางย่ิงข้ึน เช่น ท าจดหมายเชิญมาเรียน การจัดสมัมนา Open House เป็นต้น  

2.2.4 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูรของแต่ละหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมทั้งแบบเหมาจ่ายและจ านวนตัวเลขที่จะต้องจ่ายซ่ึงไม่แพง

จนเกินไป ในขณะที่ผู้เรียนกส็ามารถเบิกได้ตามที่จ่ายจริง อย่างไรก ็อาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นๆ 

ให้กับผู้เรียนในการจ่ายค่าธรรมเนียม เพ่ือให้โอกาสคนหลาย ๆ กลุ่มเข้ามาเรียน ถ้าหากเกบ็แบบเหมา

จ่ายอย่างเดียวซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง กอ็าจท าให้ไม่มีคนมาเรียน นอกจากน้ี สถาบันฯ ควรมีการพิจารณา

ส าหรับการเกบ็ค่าเล่าเรียนในแต่ละปี ให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิ ซ่ึงจ าเป็นต้อง

อาศัยนักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และเป็นที่ยอมรับได้ของผู้เรียน 

 

ประเด็นที ่3 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

3.1 ความสอดคลอ้งระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย 

ของหลกัสูตร และความตอ้งการของสงัคม 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของหลักสตูรนั้นมีความสอดคล้องกบัปรัชญาของหลักสตูร 

3.2 วตัถุประสงคม์ีความชดัเจนต่อการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลกัสูตร 

 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนต่อการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหลักสตูร 

 

ประเด็นที ่4 โครงสรา้งหลกัสูตร  

4.1 ความเหมาะสมของโครงสรา้งหลกัสูตรต่อการตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร

ในดา้นต่างๆ 

4.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  

จ านวนหน่วยกติโดยรวมมีความเหมาะสมดีแล้วในแต่ละหลักสตูร 

4.1.2 หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และหมวดปริญญานิพนธ ์ 

เน่ืองจากพันธกิจของหลักสูตรคือเน้นการท าวิจัย ในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก 

ควรมีการสนับสนุนให้เรียนการวิจัย 2 วิชา สถิติ 2 วิชา และการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 1 วิชา อย่างลึกซ้ึง 

โดยเฉพาะวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพควรบรรจุเป็นวิชาบังคับอย่างย่ิง เพราะเป็นประโยชน์ในการท าวิจัย 

รวมถึงการฝึกหรือสัมมนาทางด้านการวิจัยอีก 1 วิชา จึงจะมีความเข้มข้นทั้งเน้ือหา การวิจัยสถิติ และ

สามารถน าไปสู่การปฏบัิติได้จริง  

4.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชา  

ในหมวดวิชาเลือกมีบัญชีรายวิชาให้เลือกเยอะเกินไป ซ่ึงถ้าไม่มีผู้เลือกรายวิชาน้ัน 2 ปี 

ติดต่อกัน อาจจะมีผลต่อการดึงรายวิชาน้ันออก ดังน้ัน สถาบันฯ ควรพิจารณาคัดเลือกในแต่ละรายวิชา
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โดยให้เน้ือหาของงานที่ได้มอบหมายสามารถเช่ือมโยงกับปริญญานิพนธ์ของนิสิต เพ่ือเป็นการช่วยการ

พัฒนาเค้าโครงการวิจัย และท าปริญญานิพนธไ์ด้เรว็ขึ้น  

นอกจากน้ี ในโครงสร้างหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เน้นการสอนภาคปฏิบัติให้นิสิตได้

เรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) มากกว่าการสอนภาคทฤษฎีหรือการเรียนรู้เชิงทฤษฎี 

(Theoretical Learning) โดยเน้นการศึกษาดูงาน การศึกษาวิจัยจากกรณีศึกษาในชีวิตจริง และการฝึกงาน

ในกิจการต่าง ๆ จึงจะมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับเป้าหมายของหลักสูตรที่ต้องการสร้างความโดด

เด่นในการพัฒนาบุคคลและสงัคมอย่างย่ังยืนได้ 

4.1.4 แผนการศึกษาของหลักสตูร  

  ส าหรับแผนการศึกษาของหลักสูตรที่มีวิชาเรียนน้ันควรพิจารณาถึงความเช่ือมโยงในเชิง

เน้ือหาและการต่อยอดความรู้ เช่น เมื่อเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยแล้ว ควรเรียนวิชาปฏบัิติการวิจัยต่อเน่ือง

ไปเลย เพ่ือเร่งให้นิสติพัฒนาเค้าโครงฯ ได้เรว็ย่ิงขึ้น  

4.2 ลกัษณะของปริญญานพินธที์ค่วรจะเป็น (ความเป็นนวตักรรมหรือองคค์วามรูใ้หม่) 

  1. ควรออกแบบการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้ประโยชน์  

จากการวิจัยและมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีผลกระทบต่อสังคมใน 

วงกว้างมากย่ิงขึ้น 

2. ควรมีหน่วยกลางท าหน้าที่สรุปองค์ความรู้จากงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ได้

อย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงของสถาบันฯ ที่ท  าหน้าที่สังเคราะห์ความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่ม

ผู้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 

3. ควรมีการน าแนวคิดเชิงทฤษฎีใหม่ ๆ เป็นฐานในการสร้างสรรค์งานวิจัย  

4. ควรใช้รูปแบบการวิจัยที่หลากหลายหรือเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีความใหม่มากย่ิงข้ึน 

5. สนับสนุนให้ปริญญานิพนธ์ของนิสิตได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอก หรือสามารถส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติ 

 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัองคป์ระกอบที่ 7 ความตอ้งการและทิศทางการพฒันาหลกัสูตรตาม

การเปลีย่นแปลงของสงัคม 

 ในส่วนน้ีเป็นมุมมองเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 7 ความต้องการและทศิทางการพัฒนาหลักสูตรตาม

การเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงมีค าถาม 3 ประเดน็ ได้แก่ ประเภทของบริการที่เคยได้รับจากสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของหน่วยงานของผู้ใช้บริการ และความต้องการใช้บริการจาก

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ในอนาคต สาระส าคัญของแต่ละประเด็นสรุปได้ดังตาราง 3 และมี

รายละเอยีดดังน้ี 
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ตาราง 3 สรุปสาระส าคัญขององค์ประกอบ 7 ความต้องการและทศิทางการพัฒนาหลักสตูร 

ประเด็น ความตอ้งการ 

ประเภทของบริการที่ได้รับจากสถาบัน 1. ด้านการเป็นทปีรึกษาการวิจัย 

2. ด้านการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

3. ด้านการให้บริการในฐานะผู้เช่ียวชาญ เช่น ตรวจเคร่ืองมือ 

ประเมินคุณสมบัติของผู้สมัคร  

การเปล่ียนแปลงของหน่วยงานที่ใช้บริการ เปล่ียนบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

ความต้องการใช้บริการจากสถาบันใน

อนาคต 

1. ด้านคลังข้อมูลการวิจัย 

2. ด้านความรู้จากประเดน็ปัญหาการวิจัยที่ควรศึกษา 

 

ประเด็นที ่1 ประเภทของบริการทีเ่คยไดร้บัจากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์

ด้วยพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัย และรวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่วงวิชาการระดับชาติ  และสากล มานานกว่า 60 ปี ช่ือเสียง

ของสถาบันฯ ท าให้เป็นที่รู้จักของแวดวงนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นสถาบันวิชาการที่เข้มแข็งและเข้มข้นด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ดังน้ัน จึงมีหน่วยงาน

ภายนอกมาใช้บริการทางวิชาการจากสถาบันฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นการเป็นทีป่รึกษาการวิจยั ดา้นการ

เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่บุคลากรของหน่วยงาน และดา้นการใหบ้ริการในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ  

 

ประเด็นที ่2 การเปลีย่นแปลงของหน่วยงานผูใ้ชบ้ริการ 

หน่วยงานที่ใช้บริการวิชาการจากสถาบันฯ มีทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงาน ก.พ. 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และการประปานครหลวง เป็นต้น 

และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ กสทช. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และบริษัทเมคโนเลีย เป็นต้น  

ซ่ึงประเดน็ปัญหาการศึกษาที่มาจากหน่วยงานดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีโจทย์

การวิจัยเพ่ือค้นหาสาเหตุ ท าความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมของมนุษย์  

ส าหรับประเด็นน้ีมาจากข้อค้นพบของ 1 หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ให้

ข้อมูลของศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. ที่ท  าหน้าที่บริหารจัดการคนเก่งในระบบราชการ 

ให้ภาพการเปล่ียนแปลงของหน่วยงานว่า ตอ้งการเปลีย่นบทบาทองค์กรจากเดิมทีท่ าหนา้ทีส่ั่งการเป็น 

ทีป่รึกษา เน่ืองจากมองว่าที่ผ่านมา ส านัก กรม กอง ที่อยู่ในระบบราชการต้องรอค าสั่งการปฏิบัติจาก

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลาง จึงไม่ได้มีโอกาสขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการท างานอย่างเป็น

อสิระ  
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ประเด็นที ่3 ความตอ้งการใชบ้ริการจากสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตรใ์นอนาคต 

 จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นการสนับสนุนของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ที่

หน่วยงานภายนอกต้องการใช้บริการ พบความต้องการใน 2 ประเดน็ คือ การใช้บริการคลังข้อมูลการวิจัย 

และด้านความรู้จากประเดน็ปัญหาการวิจัยที่ควรศึกษา มีสาระส าคัญในแต่ละประเดน็ดังน้ี 

1. การใชบ้ริการคลงัขอ้มูลการวิจยั  

หน่วยงานภาครัฐต้องการให้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นคลังข้อมูลการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยอาจจัดผลิตและเผยแพร่ในรูปรายงานผลการวิจัยประจ าปี ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้วางแผนนโยบายขององค์กรต่อไป  

2. ดา้นความรูจ้ากประเด็นปัญหาการวิจยัทีค่วรศึกษา 

ควรเป็นโจทย์วิจัยที่มีลักษณะดังน้ี ขยายผลจากข้อค้นพบในระดับมหภาค สร้างผลกระทบ

ต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และน าไปใช้ประโยชน์ได้  ทั้งน้ีมีตัวอย่างหัวข้อการวิจัย 

ที่น่าสนใจ เช่น 

2.1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี  

2.2 การวิจัยเร่ืองการรู้ภาษาของเดก็ไทย  

2.3 การศึกษาการใช้เวลาของคนที่อาจใช้เวลาร้อยละ 80 ท าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และอีกร้อย

ละ 20 ท าในสิ่งที่เกดิประโยชน์แก่ตนเองและงาน 

2.4 การศึกษาเปรียบเทยีบด้านศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียน  

2.5 ความเข้าใจและลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตร่วมกันทางเศรษฐกิจ 

การศึกษา และวัฒนธรรมการศึกษาพฤติกรรมสขุภาพของกลุ่มผู้สงูอายุ 

2.6 การศึกษาพฤติกรรมการเก่งภาษา 

2.7 การศึกษาพฤติกรรมนักวิจัยมืออาชีพ 

2.8 การศึกษาพฤติกรรมการลด การสญูเสยีในกระบวนการท างานของฝ่ายสนับสนุน 

2.9 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนและการสอน “ความเป็นมนุษย์ (Liberal Arts) 

ในมหาวิทยาลัยไทย และประสบการณ์การบอกเล่าของนิสติ มศว ที่ไปเรียนจาก Juniata College USA  

2.10 การศึกษาการเปล่ียนแปลงการเรียนรู้ส าหรับเดก็ชายขอบที่พ่อแม่ไม่มีเวลา หาเช้ากิน

ค ่า  

2.11 การศึกษาการติดตามมาตรฐานการด ารงชีพของเดก็ที่จบปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ 

หลังจากจบแล้ว 5 ปี  

2.12 การศึกษาความม่ันใจ การคิด และพฤติกรรมของนักศึกษาที่ เป็นคนแรกของ

ครอบครัวที่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพ่ือการส่งเสริมและให้การช่วยเหลือ 

2.13 การศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเน่ืองแก่นิสติ มศว และที่อื่น ๆ 
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ผลการประเมินตนเองของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต ์

 

ส าหรับผลการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการด าเนินงานในปี

การศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่

ในระดับ ดี (3.51 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 

(13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจ านวน 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 2-6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดบัคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน  

องค์ประกอบที่ 2 3.55 ดี  

องค์ประกอบที่ 3 3.33 ดี  

องค์ประกอบที่ 4 3.86 ดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  

องค์ประกอบที่ 6 3.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองคป์ระกอบ 3.51 ดี  

 

ขอ้เสนอแนะเร่งด่วน 

1. อตัราการคงอยู่ อตัราการลาออก และอตัราการส าเรจ็การศึกษาของนิสติ 

2. การเตรียมความพร้อมของนิสติก่อนเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

1. อาจารย ์ดร.น าชยั  ศุภฤกษช์ยัสกุล 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Numchai Supparerkchaisakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     -  

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     081-440-5059 

E-mail      numchai1@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

อ.บ. 

บธ.บ. 

อกัษรศาสตร์ 

บริหารธรุกจิ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2535 

2542 

ว.ม. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  สถิติ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

พัฒนาครอบครัวในชุมชน: ความหมาย องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 

22(2) 85-102. 

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

ของความขัดแย้งระหว่างงานกบัครอบครัว ที่ส่งผลต่อความต้ังใจที่จะเปล่ียนงาน และคุณภาพชีวิต

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

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

แปรในกระบวนการท ากจิกรรมอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1) 261-278. 



83 
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วิสทุธิ์ สนีวล และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2559). โครงสร้างความสัมพันธปั์จจัยเชิงสาเหตุของความเป็น

เจ้าของทางด้านจิตใจที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านประสทิธผิลขององค์การของพนักงานองค์การใน

อุตสาหกรรมการผลิต. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 22(2) 65-84.   

สาลินี จงใจสรุธรรม, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และวินัย ด าสวุรรณ. (2559). กลวิธกีารก ากบัตนเองในการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนและกลวิธกีารก ากบัตนเองในการเรียนรู้การสอนคณิตศาสตร์ของ

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

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

ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุน

พลังใจทางบวกและการเติบโตทางสงัคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์21(2), 39-56. 

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

ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลผลการปฏบัิติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร ์21(2).  

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

เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา 7(1). 

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

เชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรมศาสตร ์

21(1). 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยเชิง

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

น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2557). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้างในงานวิจัยเชิง

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

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

องค์การในฐานะตัวแปรค่ันกลางของความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัความต้ังใจคงอยู่ใน

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

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

ปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการมีเพศสมัพันธ์ที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์ของทหารกองประจ าการ 

กองทพัเรือ: การศึกษาการเปล่ียนแปลงระหว่างช่วงเวลาการฝึกในศูนย์ฝึกทหารใหม่ และผลของ

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

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

จิตสงัคมที่มีอิทธพิลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานของอาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 19(2) 

1-16. 

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

และสภาพแวดล้อมในการท างานที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทผู้น าทมีและพฤติกรรมการบริหาร
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โครงการ ของประธานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 5(1) 199-213. 

Numchai Suppareakchaisakul & Kanu Priya Mohan. (2014). Psychosocial Correlates of the Quality 

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

Behavioral Science 9(2) 1-16. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสัมพันธโ์ครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับ

ระหว่างลักษณะทางจิตสงัคมของครู  

การปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงการอบรมเล้ียงดู 

ของผู้ปกครองที่มีต่อจิตพอเพียงและพฤติกรรม

รับผิดชอบ 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

ความสัมพันธโ์ครงสร้างเชิงพหุระดับระหว่าง

ลักษณะทางจิตสังคมของครู การปลูกฝังอบรม

นักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

งบประมาณแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ I 

วป 711 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ III 

วป 712 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 

วป 881 สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 882 หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การอบรมเล้ียงดูของผู้ปกครองที่มีต่อจิต

พอเพียง และพฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่

ของนักเรียนในโรงเรียนแบบอย่างสถานศึกษา

พอเพียง 
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2. อาจารย ์ดร.ฐาศุกร ์ จันประเสริฐ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวฐาศุกร์  จันประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Miss Thasuk  Junprasert 

ต าแหน่งทางวิชาการ     -  

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     083-540-9799 

E-mail      thasukbsri@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนเมอืง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2558). การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการจ าเป็นด้านการจัดการความขัดแย้งของ

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

ฐาศุกร์ จันประเสริฐและณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสทิธิ์. (2558). การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : 

  กระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในชีวิตการท างาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 

21(1), 193-205. 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). ปัจจัยด้านจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวิตของ

ผู้สงูอายุ: การสงัเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(1), 

35-52. 

ศิวพร ละม้ายนิล และฐาศุกร์ จันประเสริฐ .(2558).ประสบการณช์ีวติการเป็นอาสาสมคัรดวงตามืด: 

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

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

ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ: กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม มืออาชีพเพ่ือ

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

of Preventive Model through Community Participation. International Journal of Behavioral Science, 

11(2), 77-92. 

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

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

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

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

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

72. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2559). กระบวนการสบืสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม

เพ่ือ ความเข้มแขง็ของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก. เสนอในการประชุม

ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษาครั้งที ่4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวนัที ่

8-10 กุมภาพนัธ ์2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

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

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

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

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

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

Administrators for Conflict Management. Poster Presentation at 13th International 

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

International Islamic University Malaysia.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน 
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รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 804 ปฏบัิติการวิจัย II 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

รูปแบบพฤติกรรม

ความชอบและ

วัฒนธรรมที่แตกต่าง

ของรุ่นอายุที่อยู่ร่วมกนั

ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

บริษัทแมกโนเลียควอลิตี้

ดีเวลอ็ปเม้นต์คอร์

ปอเรช่ัน จ ากดั 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการน าวิทยาการ

การบริหารความเสี่ยงใน

เชิงพฤติกรรมศาสตร์มา

ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ

ในการปล่อยช่ัวคราว 

ส านักงานศาลยุติธรรม 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิจัยเอกสารเพ่ือการ

จัดการศึกษาทางเลือกใน

ประเทศไทยเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

แนวทางการยกระดับ

คุณภาพการจัด

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัย

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาและสมรรถนะ

ในการประกอบอาชีพ 

สภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการการประเมินผล

การด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์กรมการ

พัฒนาชุมชน พ.ศ. 

2555 – 2559 

 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

2559 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ เชิงรุกและผลลัพธ์

ของผู้เรียน : กรณีศึกษา

ครูที่เข้าร่วมโครงการ

ปฏรูิปการเรียนรู้สู่

ผู้เรียน ในโครงการ

ปฏรูิปการเรียนรู้สู่

ผู้เรียน 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการรายงาน

สถานการณ์ความขัดแย้ง

ของสังคมไทยปี 2556– 

2557 

ส านักงานคณะกรรมการ

เสริมสร้างสมานฉันท์

แห่งชาติ กระทรวง

ยุติธรรม 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและ

กลไกของชุมชนเพ่ือการ

ดูแลและป้องกนัปัญหา

โรคซึมเศร้าและโรควิตก 

กงัวลในผู้สูงอายุ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

กระบวนการสบืสาน

วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ

พัฒนาเครือข่ายทาง

วัฒนธรรมเพ่ือความ

เข้มแขง็ 

ของชุมชน : กรณีศึกษา

ชุมชนไทยพวน จังหวัด

นครนายก 

สกอ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

บทบาทของผู้น าชุมชน

และกระบวนการในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็เชิง

วัฒนธรรมของชุมชน: 

กรณีศึกษาชุมชนไทย

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ (หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

พวน ต าบลเกาะหวาย 

จังหวัดนครนายก 

โครงการส ารวจและวิจัย

ความตระหนักรู้ในสิทธิ

ของผู้บริโภคในกจิการ

โทรคมนาคม 

กสทช. 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาลักษณะ

และรูปแบบของความ

ขัดแย้งในครอบครัวและ

การเสริมสร้างความสขุ

ในชีวิต 

บริษัทแมกโนเลีย  

ควอลิตี้  ดีเวลอ็ปเม้นต์

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาและ

ประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุน

คุ้มครองเดก็และค้นหา

โครงการต้นแบบ  

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาสมรรถนะที่

ต้องการจ าเป็นด้านการ

จัดการความขัดแย้งของ

ผู้บริหารในองค์กร

ภาครัฐ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายยุทธนา  ไชยจูกุล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Yutthana  Chaijukul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      114 สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

เบอรโ์ทรศพัท ์     081-802-5418 

E-mail      yuttanac.swu@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528 

M.P.A.  

M.CRP. 

Administration  

Community and Regional Planning 

National University, USA 

U. of Nebraska, USA 

2531 

2540 

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

 

ความเชี่ยวชาญ 

  องค์การ ภาวะผู้น า วิเคราะห์นโยบาย 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

และลักษณะพฤติกรรมการท างาน ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามแนวคิด

เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ. Veridian E-Journal, Silpakorn 

University, 9(1) 768-779. 

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

เชิงจริยธรรม: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวัดพหุระดับ. วารสารพฤติกรรม

ศาสตร,์ 21(1). 

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

ผู้น าแบบผู้รับใช้ในโรงพยาบาลเอกชน : การนิยามมโนทศัน์และพัฒนาเคร่ืองมือวัด. วารสาร

พฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 1-18. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  -  
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3. ต ารา/หนงัสือ 

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

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

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

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ตัวแปรทางจิตวิทยาที่

เกี่ยวข้องกบัความสุขในการ

ท างานและคุณภาพชีวิต

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย: 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2555 ผู้ร่วมโครงการ 

ปัจัจยเชิงเหตุพหุระดับที่

ส่งผลต่อพันธะผูกพันต่อ

องค์การและพฤติกรรมการ

แบ่งปันความรู้โดยผ่านการ

ปกป้องหวงแหนเขตแดน

ในทางจิตใจของพนักงานบ

รัทเทคโนโลยีสารสนเทศใน

กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับ 

ที่ส่งผลต่อนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 501 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 591 การคิดถูกวิธ ี

วป 731 การวิจัยและกลวิธใีนการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสิทผิลของงาน 

วป 791 การบริหารจัดการโครงการ 
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4. รองศาสตราจารย ์ดร.อรพินทร ์ ชูชม 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)    นางสาวอรพินทร์  ชูชม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Miss Oraphin Choochom 

ต าแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน           สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 17631 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2521 

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523 

Ph.D. Psychology Vanderbilt University, USA 2536 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

อรพินทร์ ชูชม. (2559). ปัจจัยจิตสังคมที่ส่งผลต่อการเกื้อหนุนระหว่างครอบครัวกบังาน. วารสาร  

จิตวิทยามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 6(1), 11-23. 

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

เลิกใช้ยาเสพติดในผู้ติดยาเสพติดหญิง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 33(3), 

144-151. 

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

กลุ่มบูรณาการเน้นแนวคิดซาเทยีร์ต่อพลังสขุภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะ

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

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

ค่ันกลางของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีอทิธิพลต่อสขุภาวะทางจิตและพฤติกรรมการปฏบัิติงาน  

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

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

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

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

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

177, 260- 264. 

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

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

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

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

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

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

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

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

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

อรพินทร์  ชูชม. (2559). พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา. ในหนังสอื พฤติกรรมศาสตร์มุมมอง 

            ในศาสตร์ที่แตกต่างกนั. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์: โครงการผลิตและเผยแพร่หนังสอื 

            และเอกสารวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์. 

อรพินทร์  ชูชม และ วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี. (2547). แรงจูงใจกบัการจัดการสิ่งแวดลอ้มอุตสาหกรรม 

           ในประมวลสาระชุดวิชาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสงัคมเกีย่วกบัการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

          อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช. 

อรพินทร์  ชูชม. (2545). การสรา้งและพฒันาเครือ่งมือวดัทางพฤติกรรมศาสตร.์ สถาบันวิจัย 

          พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

RB 502 CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF MEASURING 

INSTRUMENTS IN BEHAVIORAL SCIENCE 

RB 521 BEHAVIORAL SCIENCE IN PSYCHOLOGICL PERSPECTIVE 

AP 831 PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 

RB 701 RESEARCH METHODS IN BEHAVIORAL SCIENCE II 

RB 731 RESEARCH AND TECHNIQUES FOR INDIVIDUAL AND GROUP 

DEVELOPMENT FOR WORK EFFECTIVENESS 

AP 821 COGNITIVE PSYCHOLOGY 
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

รูปแบบความสมัพันธเ์ชิงเหตุและผลของความ

ยึดมั่นผูกพันในงานของครู 

ทุนวิจัยเงินรายได้

สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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5. รองศาสตราจารย ์ดร.ดุษฎี  โยเหลา 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางดุษฎี  โยเหลา 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Dusadee Yoelao 

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-808-6553 

E-mail    dusadeeyoelao@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ.  มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

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

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

 

ความเชี่ยวชาญ 

 วิธวิีทยาการวิจัยทางการศึกษา สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษา จิตวิทยา 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

ภาพลักษณ์แบรนด์ การสร้างแบรนด์ภายในและความยึดมั่นด้านความรู้สกึต่อแบรนด์องค์กรของ

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

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

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

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

University: Bangkok (Thailand). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thailand. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

อบรมการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร.์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

เอกสารประกอบการอบรมการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ประกอบการอบรมการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

ในรวมบทความทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา. 

กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

ศาสตราจารย์ของผศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ. 

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

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

พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

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

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

Press.  (Book Chapter). 
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4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

การจัดการศึกษาทางเลือกในประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส านักงานเลขาธกิาร

ศึกษา  

2559 หัวหน้าโครงการ 

รูปแบบพฤติกรรมความชอบ และ

วัฒนธรรมที่แตกต่างของรุ่นอายุที่อยู่

ร่วมกนัในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

บริษัทแมกโนเลีย 

ควอลิตี้  ดีเวลอ็ปเม้นต์ 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  

2559 หัวหน้าโครงการ 

แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

และสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

ส านักงานเลขาธกิาร

ศึกษา 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการน าวิทยาการการบริหารความ

เสี่ยงในเชิงพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพ่ือ

เพ่ิมประสทิธิภาพในการปล่อยช่ัวคราว   

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รพีพัฒนศักด์ิ 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลและป้องกนัปัญหาโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในผู้สงูอายุ   

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย  

(มส.ผส.) 

2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการรายงานสถานการณ์ 

ความขัดแย้งของสังคมไทยปี 2556– 

2557 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

เสริมสร้างสมานฉันท์

แห่งชาติ กระทรวง

ยุติธรรม  

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II 

วป 712 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ IV 

วป 881 สมัมนาพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 804 ปฏบัิติการวิจัย II 

จป 705 การวิจัยผสานวิธี 

จป 825 จิตวิทยาการฝึกอบรม 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดย

การช้ีแนะและให้ค าปรึกษา  

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการส ารวจความพึงพอใจในการ

ปฏบัิติงานและความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย ประจ าปี 2558 

การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รายงานการศึกษารูปแบบพ้ืนที่ใช้สอย

ภายในบ้านพักอาศัยที่ช่วยลดความ

ขัดแย้งในครอบครัวและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต” 

บริษัทแมกโนเลียควอ

ลิตี้  ดีเวลอปเม้นต์คอร์

เปเรช่ัน จ ากดั  

(กลุ่มบริษัท ดีท)ี 

2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจและ

วิจัยความตระหนักรู้ในสทิธิของผู้บริโภค

ในกจิการโทรคมนาคม 

ส านักงาน

คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีงกจิการ

โทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดจ้างและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม

ของผู้บริโภคปี 2556 

ส านักงาน

คณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีงกจิการ

โทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการประเมินผลการด าเนินงานด้าน 

การลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติด 

ปปส. 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการสร้างชุดความรู้เพ่ือสร้างเสริม

ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเดก็และ

เยาวชน: จากประสบการณ์ความส าเรจ็

ของโรงเรียนไทย 

มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ 

(มสส) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนคุ้มครองเดก็และ

ค้นหาโครงการต้นแบบ 

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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6. รองศาสตราจารย ์ดร.องัศินนัท ์อินทรก าแหง 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางองัศินันท ์อนิทรก าแหง  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Ungsinun Intarakamhang  

ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พย.บ. การพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2531 

วท.ม. สาธารณสขุศาสตร์ สาขาสขุศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 

ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  สาขาพฤติกรรมศาสตร์ สาขาการศึกษา สาขาจิตวิทยาสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
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รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1), 75-95. 
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2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

วิชุตา คงเหมือนเพชร และองัศินันท ์อนิทรกาแหง. (2558). ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม

การดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองของผู้มารับบริการทนัตกรรมในโรงพยาบาล จังหวัด

อ่างทอง. Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 

36 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 900.  

ทพินพพร เกื้อเกต และองัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2558). ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม

การทางานตามหลักธรรมา ภิบาลด้านความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุสงักดัองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในเขตภาคกลาง. Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา

แห่งชาติ คร้ังที่ 36 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 871. 
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กรุ๊ป. เอกสารหลังการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 32 วันที่ 3-4 
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3. ต ารา/หนงัสือ 

อังศินันท์ อินทรก าแหง. (มกราคม, 2559). คู่มือการเสริมสรา้งและประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน และกลุ่มวัยท างาน. ผลิตโดย กองสุขศึกษา 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 71 หน้า.  

องัศินันท ์อินทรก าแหง. (2557). คู่มือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพส าหรบัเด็กและเยาวชนไทยที่มี

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

องัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2557). คู่มือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพเพือ่ป้องกนัการตั้งครรภก่์อนวยั

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

Pregnancy Prevention of Thai Female Adolescents) จ านวน 71 หน้า 

องัศินันท ์อนิทรก าแหง. (2556). แนวทางการปรบัพฤติกรรมสุขภาพดว้ยตนเองเพือ่ป้องกนัโรคอว้น 

อว้นลงพุง ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง (ส าหรับประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สงัเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพประชาชนของมหาวิทยาลัย

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

องัศินันท ์อินทรก าแหง. (2556). คู่มือประเมินความรอบรูด้า้นสุขภาพของคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปใน
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บรรณาธกิาร. บริษัท สขุุมวิทมีเดีย มาร์เกต็ติ้ ง จ ากดั.และสสส. หน้า 151-187. 

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

Model. กรุงเทพฯ: บริษัท สขุขุมวิทการพิมพ์. จ านวน 193 หน้า 
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4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

อทิธพิลของจิตวิทยาเชิงบวก และ

บรรทดัฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่

มีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสขุ

ภาวะครอบครัวโดยส่งผ่านความ

รอบรู้ด้านสขุภาพของครอบครัวใน

ชุมชนกึ่งเมือง : การวิจัยผสานวิธ ี  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เพ่ือคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย

โดยการขับเคล่ือนด้วยเครือข่ายการ

วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ส านักงาน

คณะกรรมการการวิจัย

แห่งชาติ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

(Health Literacy-HL) และ

พฤติกรรมสขุภาพ (Health 

Behavior-HB) ตามหลัก 3 อ. 2

ส. ของกลุ่มท างานอายุ 15 – 59 

ปี และตามหลักสขุบัญญัติแห่งชาติ

ของกลุ่มวัยเรียน อายุ 7 – 14 ปี  

กระทรวงสาธารณสขุ 2559 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 722 ผู้น า สมาชิกและการพัฒนาองค์การ สอนระดับปริญญาโทและเอก 

วป 591 การคิดถูกวิธ ีระดับปริญญาโทและเอก 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ ระดับปริญญาโท  

วป 791 การบริหารจัดการโครงการ ระดับปริญญาเอกและโท 

วป 884 สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม ระดับปริญญาเอก  

วป 734 ปรีชาเชิงอารมณ์กบัคุณภาพชีวิตและการท างาน ระดับปริญญาเอก 

วป 803 ปฏบัิติการวิจัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน ระดับปริญญาเอก 

จป 632   จิตวิทยาสขุภาพในการปฏบัิติงาน ระดับปริญญาโท 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการจัดท าคู่มือการรักษาวินัย

ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงาน ก.พ. 2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน

ความรอบรู้ด้านสขุภาพและ

พฤติกรรมสขุภาพตามหลัก 3 อ. 2 

ส ของกลุ่มวัยท างานอายุ 15- 59 

ปี ส าหรับหมู่บ้านจัดการสขุภาพ 

และประเมินความรอบรู้ด้าน

สขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพตาม

สขุบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนใน

สถานศึกษาอายุ 7-14 ปี 

กระทรวงสาธารณสขุ 2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร 

ผลงานและสมรรถนะ: การศึกษา

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารผลการ

ปฏบัิติงานให้เหมาะสมกับบริบท

ของราช การพลเรือนสามัญของ

ไทย 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการประเมินผลกระบวนการ

ทดลองปฏบัิติหน้าที่ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการ

เรียนรู้ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการ

ปฏบัิติงานของข้าราชการส านักงาน 

ป.ป.ส. 

ส านักงาน ป.ป.ส. 2558 หัวหน้าโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพ

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู

และพัฒนาเคร่ืองมือการติดตาม

และประเมินผลการใช้ประโยชน์

กลุ่มก าลังคนคุณภาพในระบบ

ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

การเตรียมพร้อมสู่การท างานอาสา

และการพัฒนารูปแบบ

สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

2557 หัวหน้าโครงการ 



108 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความสัมพันธเ์ชิงสาเหตุของการ

จัดการสุขภาวะตนเองที่เกี่ยวข้องกบั

การท างานอาสา 

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสตูร

ความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนส าหรับ

บุคลากรภาครัฐในส่วนภมูิภาค 

ส านักงาน ก.พ. 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการการสงัเคราะห์และสร้าง

เคร่ืองมือวัดความรอบรู้ด้าน

สขุภาพส าหรับเดก็และเยาวชนที่มี

ภาวะน า้หนักเกนิ (อ้วน) และ

ตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร 

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการเกบ็รวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรม

สขุภาพตามสขุบัญญัติ 

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการเกบ็รวบรวมข้อมูลและ

ประมวลผลความรอบรู้ด้าน

สขุภาพ(ความฉลาดทางสขุภาพ) 

ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 

ทั่วประเทศ  

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

รวบรวมและประมวลผลงานวิจัย

และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 

ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

กระทรวงสาธารณสขุ 2557 หัวหน้าโครงการ 

การสงัเคราะห์และสร้างเคร่ืองมือ

วัดความรอบรู้ด้านสขุภาพ 

(ความฉลาดทางสขุภาพ)ส าหรับ

การปรับ เปล่ียนพฤติกรรม 3 อ. 

2 ส. 

กระทรวงสาธารณสขุ 2556 หัวหน้าโครงการ 

การวิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

และสงัคม ศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย

การวิเคราะห์อภิมานและการ

วิเคราะห์เน้ือหา 

การวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุ

ระดับด้านจิตสงัคมและพฤติกรรม

ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มี

ผลต่อความส าเรจ็ ในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่ม

โรคอ้วน   

สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธ ิภาพ

การบริหารก าลังคนคุณภาพเพ่ือ

ความต่อเน่ืองในการบริหาร

ราชการ 

ส านักงาน ก.พ. 2556 หัวหน้าโครงการ 

ผลของโปรแกรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสขุภาพที่เน้น

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางที่มีต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของนิสติ

ที่มีภาวะอ้วน 

สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร์ 

 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การบริหารจัดการและประเมิน

โครงการเพ่ือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคเมตา

บอลิกของหน่วยงานใน

กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานหลักประกนั

สขุภาพแห่งชาติ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประทีป   จินงี ่

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายประทปี จินง่ี   

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr. Prateep Jinnge 

ต าแหน่งทางวิชาการ                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน                                    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์                             061-458-2204 เบอร์ภายใน 17627 

E-mail                                        prateepbsri@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศษ.บ. 

ศษ.บ. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมมาธริาช 

2526 

2533 

ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

ศน.ด. พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

1. จิตวิทยาการศึกษา (การเรียนรู้  การปรับพฤติกรรม) และการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 

2. พุทธศาสนา  

3. พฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ประทปี จินง่ี และคณะ. (2558). การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยการ 

  จัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศัน์ขององค์การกระจายเสยีง 

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

159 – 173. 

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

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองและครูของเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 155 – 170. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

หนังสือเร่ือง เมือ่ลูก(ศิษย)์เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ศูนย์พัฒนาอจัฉริยภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

แบบส ารวจและคู่มือด าเนินการใชแ้บบส ารวจคุณลกัษณะเบื้ องตน้ของเด็กทีม่ี

ความสามารถพเิศษ (ส าหรบัชั้นประถมศึกษาและระดบัชั้นมธัยมศึกษา) ศูนย์พัฒนา

อจัฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ประทปี  จินง่ี. (2540). เอกสารประกอบการสอนเร่ือง การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบัพฤติกรรม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

1.แนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาและสมรรถนะในการ

ประกอบอาชีพ 

สภาการศึกษา 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

2.การวิจัยเอกสารเพ่ือการจัดการศึกษาทางเลือก

ในประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สภาการศึกษา 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

3.กลยุทธก์ารสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัย 

งบ รายได้ มศว 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

4..การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสติมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒด้วยการจัดการเรียนการสอน

งบรายได้ มศว 2557 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป  882 การออกแบบการสอน 

จป  502 จิตวิทยาการเป็นที่ปรึกษา 

วป 787 พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม 

วป  521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

บนฐานทฤษฎีปัญญาสงัคมผ่านสื่อวีดิทศัน์ 

ขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

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

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นริสรา  พึง่โพธ์ิสภ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนริสรา  พ่ึงโพธิ์สภ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Narisara  Peungposop 

ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    0-2649-5000 ต่อ 17624 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ร.บ. สงัคมวิทยาและมนุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ศศ.ม. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 

ศศ.ด. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  ประชากรกบัการพัฒนา การอบรมเล้ียงดู การสังเคราะห์งานวิจัย  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2557). ปัจจัยด้านจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพ 

         ชีวิต ของผู้สูงอายุ: การสงัเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน.  

    วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(1), 35-52. 

นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2556). สิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ไม่ควรท าในการพัฒนาเค้าโครงวิจัยส าหรับ 

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

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

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

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

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

         Talent Management for Continuing of Managing Government.  

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

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

         Rearing Practices and Childhood Obesity. International Journal of Behavioral  

         Science, 9(1), 59-72. 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

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

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

Science, 7(1), 73-82.     

           

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
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3. ต ารา/หนงัสือ 
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4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยการ

ช้ีแนะและให้ค าปรึกษา 

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและ

สมรรถนะ: การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

ผลการปฏบัิติงานให้เหมาะสมกบับริบทของ

ราชการพลเรือนสามัญของไทย 

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักวิจัยและพัฒนา

ระบบงานบุคคล 

ส านักงาน ก.พ. 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพระบบ ทุนวิจัยงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน 
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ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและพัฒนา

เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลการใช้

ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคุณภาพในระบบ

ราชการศูนย์นักบริหารระดับสงู 

ส านักงานงาน ก.พ. 

โครงการสงัเคราะห์องค์ความรู้ทางพฤติกรรม

ศาสตร์จากวารสารพฤติกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

รายได้สถาบัน 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม

ความรู้เกี่ยวกบัอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ

ในส่วนภมูิภาค 

ทุนวิจัยงบประมาณศูนย์

นักบริหารระดับสงู 

ส านักงาน ก.พ. 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพการบริหาร

ก าลังคนคุณภาพเพ่ือความต่อเน่ืองในการ

บริหารราชการ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

ส านักงาน ก.พ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจและวิจัยความตระหนักรู้ 

ในเร่ืองสิทธขิองผู้บริโภคในกจิการ

โทรคมนาคม 

ทุนวิจัยงบประมาณ 

กสทช. 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการด าเนินงาน

กองทุนคุ้มครองเดก็และค้นหาโครงการ

ต้นแบบ 

ทุนวิจัยงบประมาณ

กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการการประเมินผลจากการชม

ภาพยนตร์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจของนิสติ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ทุนวิจัยงบประมาณ

รายได้มหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 

2556 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการการสงัเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษา

ความสัมพันธร์ะหว่างลักษณะทางจิตและ

สงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย 

ทุนวิจัยงบประมาณ

แผ่นดิน 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บ.บ. บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2550 

ปร.ด. พัฒนาสงัคมและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธพิลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย

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

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

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2): 189-208. 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2556). การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพด้วยชุดเคร่ืองมือทางอินเตอร์เนต็.  

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

ศรัณย์ พิมพ์ทอง และดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2555). ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรม

ป้องกนัโรคเอดส์ในชายที่มีเพศสมัพันธก์บัชาย: ตัวแบบสมการโครงสร้าง.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 18(2): 90-107. 

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

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

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

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

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยทางจิตสงัคมที่เกี่ยวข้องกบั

พฤติกรรมเอื้อสงัคมของนักเรียนโรงเรียน

กฬีา 

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยเชิงเหตุ

และผลของการมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงาน

องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย พม่า 

ลาว และกัมพูชา 

ทุนวิจัยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 502 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 682 การวิจัยเพ่ือวางนโยบายการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

วป 722 ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์การ 

จป 631 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

จป 831 จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 

จป 832 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ 

จป 837 ภาวะผู้น าและประสทิธผิลของกลุ่ม 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรมปัจจัยทางจิต

สงัคมที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค

อย่างพอเพียงของนักศึกษา ในประเทศ

ไทยและมาเลเซีย 

ทุนวิจัยเงินรายได้

สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกบัการคงอยู่ใน

องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 

ทุน วิจัยเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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13. อาจารย ์ดร.จรลั  อุ่นฐิติวฒัน ์

 

ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย)  นายจรัล อุ่นฐิติวัฒน์ 

ชื่อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Jarun Ounthitiwat   

สถานทีติ่ดต่อ   สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

โทรศพัท ์   0-2649-5000 ต่อ 17621 

E-mail    jarun@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

กศ.บ. คณติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ บางเขน 2527 

วท.ม. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

   พฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

            ในฐานะตัวแปรค่ันกลางของความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัความต้ังใจคงอยู่ใน 

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

วัชราภรณ์  อมรศักด์ิ และ จรัล  อุ่นฐิติวัฒน์. (2557)ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่เรียนวิชา

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

            ผูกพันทางศาสนาและสมัพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง กบัการจัดการภาวะวิกฤต 

            ทางอารมณ์ของผู้รับบริการคลินิกวัยทอง ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

       วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 23(1), 187-204. 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

-  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

- 

 



130 
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4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

5.  ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อ

นวัตกรรมผลิตภัณฑแ์ละพฤติกรรม 

การท างานเชิงนวัตกรรม 

ทุนสนับสนุนเงินรายได้

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 511 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 513 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 702 เทคนิคการวิเคราะห์เคร่ืองมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

วป 884 สมัมนาสงัคมศาสตร์เชิงพฤติกรรม 
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14. อาจารย ์ดร.สุดารตัน ์ ตนัติวิวทัน ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสดุารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Sudarat Tuntivivat  

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์   089-412-0057 

E-mail     juntuntivivat@gmail.com  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

B.A. Political Sciences Edinboro University of 

Pennsylvania, USA 

2549 

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

ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาสงัคม  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

2559)  

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

Conflict in Southern Thailand. Journal of Aggression Conflict and Peace 

Research. 8(4). 269-278.  

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

Organization Culture and Turnover Intention among Generation X Workers of 

Nonprofit Organizations in Thailand. International Journal of Behavioral Science, 

10(1), 35 46 

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

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

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

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

Turnover Intention in Non Profit Research and Development Organizations in Thailand. 

Proceeding of Global Business and Finance Research Conference. 28-29 October, 2013. 

Howard Civil Service International House. Taipei Taiwan. ISBN 978-1-922069-34-4. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

  -  

 

4. ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

สถานการณ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และแนวทาง

ส่งเสริมการศึกษาต่ออาชีวศึกษาในเขตพัฒนา

เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้   

กองทุนสนับสนุน 

การวิจัย 

2558-2560 หัวหน้าโครงการ 

เร่ืองรูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งเสริม

การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของเยาวชน

ในสงัคมพหุวัฒนธรรมพ้ืนที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

งบรายได้ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557-2559 หัวหน้าโครงการ 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคุณภาพชีวิตการท างาน 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

จป 832 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาองค์การ 

จป 831 จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 

จป 631 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

จป 838 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม (ป เอก) 

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

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพิชญาณี  พูนพล 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Pitchayanee Poonpol 

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน      สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-827-8774 

E-mail     a.pitchayanee@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ร.บ. สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2548 

นศ.ม. วารสารสนเทศ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2550 

ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  พฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ การสื่อสารทางการเมือง 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

บุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุก๊. วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(2), 

57-70. 

พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อขันติธรรมทางการเมืองของนักศึกษาที่เปิดรับข่าวสารทาง 

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

 

2. บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

พิชญาณี ภู่ตระกูล. (2559). การเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์: แนวทางการศึกษา ปัจจัยที่มี

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

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

  -  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษย์ 

วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกบัพัฒนาการของมนุษย์ 

วป 803 ฝึกปฏบัิติการวิจัย I 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยสภาพแวดล้อมและ  

การสนับสนุนทางสังคมในสื่อออนไลน์ที่มี

อทิธพิลต่อพฤติกรรมการแก้ปัญหาชีวิต

ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรวัยอนุบาล 

มหาวิทยาลัย              

ศรีนคริทรวิโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

กลยุทธก์ารสร้างแบรนด์ในสื่อออนไลน์ 

ของมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัย        

พฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

โครงการจัดท าคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการ

พลเรือน 

 

ส านักงาน ก.พ. 2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พชัรี  ดวงจันทร ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางพัชรี ดวงจันทร์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Patcharee Duangchan 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน       คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     081-404-3576 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ภ.บ. เภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

ภ.ม. สาขาเภสชักรรมโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

วท.ด. สาขาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ สถาบนัวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  เภสชักรรมสังคมและการบริหารเภสชักรรม 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

ด้านสขุภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และความดันโลหิตของป่วยโรคความ ดันโลหิตสูงใน

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

พัชรี ดวงจันทร์, ลลิตา วีระเสถียร. ประสทิธผิลของการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Atutor ในวิชาเภสชั

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

ณัฐวุธ แก้วสทุธา, องัศินันท ์อนิทรกาแหง, พัชรี ดวงจันทร์. โมเดลความสมัพันธเ์ชิงสาเหตุ พฤติกรรม

การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น.  

วารสารพฤติกรรมศาสตร ์20(2), 77-96.  

วัฒนพร พัฒนภักดี และ พชัรี ดวงจันทร.์ รูปแบบการเรียนรู้ของนิสติเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

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

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

ความรู้ เจตคต ิและพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเยน็ 

ของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสา นักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี. 

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

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

6(2), 319-325.  

  

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4. ภาระงานสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการ

เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 

 2552 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการบริหารจัดการและประเมินโครงการ

เพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

สขุภาพในสถานพยาบาล 

 2553 ผู้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

PTT 419 Research Methodology in Pharmaceutical Technology 

PSP 463 Behavioral Pharmacy 

PSP 470 Counseling Skills in Pharmacy Services 

PMD 502 Research Project in Pharmaceutical Sciences II 

PMD 605 Clerkship 5: Clinical Research Associate and Regulatory 

PCP 547 Applied Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยดา  สมบติัวฒันา 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางปิยดา สมบัติวัฒนา 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs. Piyada Sombatwattana 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สงักดั ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร์  

ทีอ่ยู่ 114 ถ.สขุุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

บช.บ. 

ศ.บ. 

การบัญชี 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

2533 

2535 

พบ.ม. 

วท.ม. 

บริหารธุรกจิ 

การเงิน 

บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบัน 

2535 

2545 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ปิยดา สมบัติวัฒนา,และชวัลลักษณ์ คุณาธกิรกจิ. (2557). ความคิดเหน็ของนิสติที่มีต่อรูปแบบการจัด 

         การเรียนการสอนวิชาสมัมนาสาขาบริหารธุรกจิคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

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

         การจัดการความรู้ส าหรับพิพิธภัณฑพ้ื์นบ้านวัดฝั่งคลอง (ไทยพวน) อ าเภอปากพลี จังหวัด

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

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

        ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม. วารสารคณะสงัคมศาสตร ์ 

        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 15, 14-28. 

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

เศรษฐศาสตร์. รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพือ่การวิจยัทางพฤติกรรมในองคก์รเนือ่งใน

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

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

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

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

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

2015 Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research. Organized by 

Society of Interdisciplinary Business Research, Osaka: Japan. 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

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

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

 

4. ภาระงานสอน 

- 

 

5. งานวิจยั / ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจความผูกพันของพนักงานต่อ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการประเมิน

สมรรถนะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 

ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาการคิดเชิงบัญชีด้วยการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ(เงิน

รายได้คณะสังคมศาสตร์) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บัการวางแผน

การเงินเพ่ือวัยเกษียณ กรณีคนไทยวัยท างาน

ที่พักอาศัยในเขตเมือง 

งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ (เงิน

รายได้คณะสังคมศาสตร์) 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกจิการเพ่ือ

สงัคม: ธุรกจิการศึกษา ธุรกจิการทอ่งเที่ยว 

เงินรายได้ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ธุรกจิการเกษตร และธุรกจิสื่อสิ่งพิมพ์ (เงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์) 

การสื่อสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมพัฒนาตราสนิค้า

ด้านการทอ่งเที่ยวไทยเชิงสร้างสรรค์ในฐานะ

ศูนย์กลางทางการทอ่งเที่ยวกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบั

ธุรกจิโรงแรมไทย 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  

(เงินรายได้คณะ

สงัคมศาสตร์)   

2555 ผู้ร่วมโครงการ 
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18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุธ  แกว้สุทธา 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายณัฐวุธ  แก้วสทุธา     

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr. Nathawut Kaewsutha 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน        ภาควิชาทนัตกรรมส าหรับเดก็และทนัตกรรมป้องกนั 

        คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02-649-5000 ต่อ 15141 

E-mail                ballswu@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ท.บ. ทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทยิาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

ส.ม. สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

ปร.ด. การวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 

 

 ความเชี่ยวชาญ 

  สาธารณสขุศาสตร์, ทนัตสาธารณสขุ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ   

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

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

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

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

ตนเองของนิสติทนัตแพทย์ต่อประสบการณ์การท างานชุมชนในคลินิกทนัตกรรมชุมชนโดยใช้แบบ

สะท้อนความคิด. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1), 45-56. 

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

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1), 78-91. 

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

บุหร่ีในเดก็ประถมศึกษา กบั บทบาทวิชาชีพทนัตแพทย์. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 7(2), 103-120. 
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ณัฐวุธ แก้วสุทธา, ณรงค์ศักด์ิ เหล่าศรีสนิ, วิกุล  วิสาลเสสถ์. (2557). ภาวะสขุภาพจิตและปัจจัยที่

สมัพันธใ์นนิสติทนัตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

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

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

พฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่นตอนต้น. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2), 77-95. 

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

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

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

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

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

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

คลินิกทนัตกรรมส าหรับเดก็คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงปี 

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

35-47. 

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

ผลต่อการสอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) 

ของนิสติทนัตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

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

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ  

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

ฟลูออไรด์ที่ถูกดูดซับในผิวเคลือบฟันภายหลังการใช้ศรีนครินทรวิโรฒเอพีเอฟเจลและชนิดที่

จ าหน่ายในท้องตลาด: การศึกษาในห้องปฏบัิติการ (SRD32). Proceedings การประชุม

วิชาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้นวิจยัอย่างยัง่ยืน วนัที ่25-26 ธนัวาคม 2555   

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

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

ส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพ่ือพัฒนาทนัตสขุภาพ ในสถานรับเล้ียงเดก็ ระยะที่ 1 สร้างแผน

แม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเล้ียงเดก็พีระยา-นาวินศูนย์ธาตุทอง เขตวัฒนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร (SRD65). Proceedings การประชุมวิชาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้น

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

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

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

Arabs Emirates from 17 – 21 March 2015. 

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

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

Dental Faculty Consortium of Thailand ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556. 

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

patients. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 11th Dental Faculty consortium of Thailand 

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

ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา ประเทศไทย. 

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

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

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

Poster Presentation เรือ่ง MENTAL HEALTH AND ASSOCIATED FACTORS IN 

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY DENTAL STUDENTS. ในการประชุมนานาชาติ  

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

Poster Presentation เร่ือง การวิจัยปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพ่ือพัฒนาทนัตสขุภาพใน

สถานรับเล้ียงเดก็ ระยะที่ 1 สร้างแผนแม่บท: กรณีศึกษา สถานรับเล้ียงเดก็พีรินา-นาวิน ศูนย์

ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร SRD-65 ในการประชุมวิชาการระดบัชาติเพือ่การพฒันาดา้นวิจยั

อย่างยัง่ยืน วนัที ่25 – 26 ธนัวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย. 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

 - 

 

4.  ภาระงานสอน 

 -  
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมการแปรงฟันให้

เดก็ก่อนวัยเรียนของ

ผู้ปกครองในเขต

กรุงเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยทางจิตสงัคมที่

เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการ

ดูแลสขุภาพช่องปากด้วย

ตนเองเพ่ือป้องกนัโรคฟันผุ

และเหงือกอกัเสบในวัยรุ่น

ตอนต้นไทย 

เงินกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาการวิจัย  

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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19. อาจารย ์ดร.กมลวรรณ คารมณป์ราชญ ์คลา้ยแกว้ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   นางกมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Kamolwan Karomprach Klaykaew 

ต าแหน่งทางวิชาการ    -  

ทีท่ างาน      ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-951-1589 

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเรจ็การศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่าเร็จ 

วท.บ.  สถติปิระยุกต ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุนัทา  2544 

วท.ด.  การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2552 

 

 ความเชี่ยวชาญ  

1. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

2. สถิติส าหรับการวิจัย  

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2559). ปัจจัยทางด้านการถ่ายทอดทางสงัคมและจิตลักษณะที่  

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธปิไตยของนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรี. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(2).  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และภิญญาพันธ ์เพียซ้าย. (2558). การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการ 

โทรทศัน์ที่นาเสนอผ่านองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(สถานีไทย

พีบีเอส) สาหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1).  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2557). ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ในครอบครัว สถาบันการศึกษา 

และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสติระดับปริญญาตรี. 

วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 6(1).  

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว. (2557). บทบาทของครอบครัวในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็น

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

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และคณะ. (2559). การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทศัน์ที่

น าเสนอ ผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีไทยพีบี

เอส) สาหรับใช้ ประกอบในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสาร ประกอบการประชุมวิชาการระดบัชาติ มศว วิจยั 

ครั้งที ่9 (28-29 กรกฎาคม 2559). 

 

3. ตารา/หนงัสือ  

 -  
 
4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

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

PSYCHOLOGY 2  
 

5.ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การวิจัยและพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน

เพ่ือเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองดีตามระบอบ

ประชาธปิไตยของนิสติ

นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี.  
 

งบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ 

2559 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาอทิธพิลของการ

อบรมกล่อมเกลาทาง

การเมืองจากครอบครัว 

สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน 

และจิตลักษณะ ที่ส่งผลต่อ

ความโน้มเอียงในความเป็น

งบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ 

2557 

2557 

 

 

 

 

 

หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

พลเมือง และพฤติกรรม

ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยของนิสติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

 

 

การวิเคราะห์เน้ือหาของ

รายการโทรทศัน์ที่นาเสนอ

ผ่านองค์การกระจายเสยีง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) 

สาหรับใช้ประกอบในการ

จัดการเรียนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 2556  

2556 หัวหน้าโครงการ 

กระบวนการถ่ายทอดทาง

สงัคมในการทางานของ

ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็น

เลิศในการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

ในด้านความโปร่งใสและการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 

ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.-

มศว ประจ าปีงบประมาณ 

2556-2557 

2556-2557 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกุล 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Chatchai Eakpunyasakul 

ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    081-371-0535 

E-mail      swuoccmed@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

วท.ม. อาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2547 

ว.ว.  เวชศาสตร์ป้องกนั-อาชีวศาสตร์ แพทยสภา 2548 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

ทางการแพทย์กบัการรับสมัผัสยาเคมีบ าบัดในหอผู้ป่วยมะเรง็. ศรีนครินทรเ์วชสาร, 29(3), 

249-255. 

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

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

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

Prev, 16(10), 4339-45. 

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

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

19-28 

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

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

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

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

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

extremities musculoskeletal disorders: Prevalence and associated ergonomic factors in an 

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

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

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

82. 

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

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

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

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

ระหว่างอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสในน า้ลายและในเมด็เลือดแดงของชาวนาที่ได้รับสัมผัส สารกลุ่ม

ออร์กาโนฟอสเฟต รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที ่6 

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

7299-96-9. 

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

ท างานของผู้ป่วยมะเรง็เต้านมหญิงที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเรง็แห่งชาติ รายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที ่6 28-29 พฤษภาคม 2555 

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

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

 -  

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

MDG502 Principle of Health Science Research 
MDG503 Evidence based medicine 

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

 

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

ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณทีไ่ดร้บัทุน ระบุสถานภาพ  

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีพของ

มะเรง็เมด็เลือดในจังหวัด

ระยอง 

ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2557 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการสมัผัสฟอร์มัลดี

ไฮด์ต่อระบบทางเดินหายใจ

ในนิสติแพทย์ 

ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2556 หัวหน้าโครงการ 
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21. อาจารย ์ดร.ณฐัพร  ไทยจงรกัษ ์

 

ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาไทย) นางสาวณัฐพร   ไทยจงรักษ์    

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Nathaporn thajongrak   

ต าแหน่งทางวิชาการ  - 

ทีท่ างาน   ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์   02-649-5160  

E-mail    mui_mig@yahoo.com 

 

คุณวุฒิ  สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา  คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

อ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

M.S. Histoire des mondes 

mé diterrané ens, 

europé ens et africains 

Université  de Provence 

(Aix-Marseille I), France. 

2552 

Ph.D. Histoire et civilisations Université  de Paris VII 

(Diderot), France. 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ  

  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ยุโรป 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2560). “ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของอาเซียนของครู-อาจารย์ในโรงเรียน Spirit of ASEAN”. วารสารมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 8(1). 

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

ประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน”. วารสารสงัคมศาสตร ์

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

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

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

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

Penh, Cambodia.   

 

3. ต ารา / หนงัสือ  

ณัฐพร ไทยจงรักษ์และคณะ. (2558). คู่มือการประยุกตน์โยบายส่งเสริมความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์อาเซียนและเอชียศึกษา สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหาร

ศาสตร์. 

 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่  

ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 

ปศ 322 สมัมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 

ปศ 405 สมัมนาประวัติศาสตร์ 

ปศ 506 ลัทธอิาณานิคมและชาตินิยมในเอเชีย 

ปศ 511 ไทยในบริบทสงัคมโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

แนวทางการจัดกจิกรรมเพ่ือลดเหตุ

ทะเลาะวิวาทของนักเรียน

อาชีวศึกษา งบเงินรายได้

มหาวิทยาลัย 2559 ร่วมกบั 

อ.ดร.สรีุย์พร นิพิฐวิทยา 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

จากสถาบันยุทธศาสตร์

ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

หลักฐานเกี่ยวกบัสยามในประเทศ

ฝร่ังเศส: ศึกษาจากเอกสารในหอ

จดหมายเหตุโพ้นทะเลและหอ

จดหมายเหตุกระทรวงการ

ต่างประเทศฝร่ังเศส 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

จากสถาบันยุทธศาสตร์

ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การค้าชายแดนไทย – กมัพูชา

ระหว่าง ค.ศ.1863 – 1953:  

จากเอกสารฝร่ังเศส 

งบประมาณเงินรายได้

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบาย

ส่งเสริมความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมอตัลักษณ์

อาเซียน 

สถาบันบัณฑติ 

พัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) 

2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 
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22. อาจารย ์ดร. วิไลลกัษณ ์ลงักา 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   นางสาววิไลลักษณ์  ลังกา  

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Wilailak  Langka  

ต าแหน่งทางวิชาการ   - 

ทีท่ างาน  ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

เบอรโ์ทรศพัท ์    089-493-6632 

E-mail     w_langka@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2544 

กศ.ม. วิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 การวิจัยการศึกษา สถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินการศึกษา  

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

วิไลลักษณ์ ลังกา. (2557). การน านโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่การปฏบัิติ: การเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการแข่งขันระดับอาเซียน. วารสารวิจยัทางการศึกษา, 129-141 

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

ประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1และปีที่ 4. วารสารการวิจยัสงัคมศาสตร,์ 77-110. 

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

ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. วารสารการวิจยัสงัคมศาสตร,์ 135-150. 

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

เรียนรู้ของนิสติด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี  ปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทศัน์ของ Thai 

PBS. วารสารพฤติกรรมศาสตร.์ 

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

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

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

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

online at www.sciencedirect.com 

 

2.  บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

ลังกา. (2556). การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา. ผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการ: งาน

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2556 ของสมาคมวิจยัสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย วนัที่ 25

ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

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

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

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

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

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

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

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

Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

- 

 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา รายวิชา ระดบั 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา ปริญญาตรี 

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปริญญาตรี 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้ ปริญญาโท 

พฐ 511 วิธกีารวิจัยทางการศึกษา ปริญญาโท 

วผ 401 การวัดผลการศึกษา ปริญญาโท 

วพศ 611 เทคนิคการพัฒนาและการใช้เคร่ืองมือวัดและประเมิน ปริญญาโท 

วพศ 614 สถิติวิเคราะห์ขั้นสงู ปริญญาโท 

วพศ 681 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับมหาบัณฑติ ปริญญาโท 

วปจ 832 สถิติวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม ปริญญาเอก 
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รหสัวิชา รายวิชา ระดบั 

วปจ 836 การสร้างโมเดลเชิงสาเหตุ ปริญญาเอก 

วกจ 811 การวิจัยเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาขั้นสูง ปริญญาเอก 

วพศ 881 สมัมนาปริญญานิพนธร์ะดับดุษฎีบัณฑติ ปริญญาเอก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การประเมินผลของสื่อการทดลองเสมือนจริง

รายวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชา ฟิสิกส์และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม  

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การสงัเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการขยาย

ผลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วน

ภมูิภาค และการประเมินผลการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 

ส านักงานผู้ตรวจการ

แผ่นดิน 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การพนันแฝงในงานวัด: กระบวนการเปล่ียน

สภาพของกจิกรรมงานวัดและผลกระทบที่มี

ต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย 

ศูนย์ศึกษาปัญหา 

การพนันฯ 

 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต

ภาพของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภมิูคุ้มกนัที่มี

ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของ

เดก็และเยาวชนในพ้ืนที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา

และป้องกนัตนเอง (อพป.) 

แผนงานภาคีวิชาการ

สารเสพติดฯ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยใน

ทศวรรษหน้า 

ส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาสภาพปัญหานโยบายและแนวทาง

ความร่วมมือเพ่ือการปฏรูิปการผลิตครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบนโยบายการผลิต

และพัฒนาครูของประเทศไทยในช่วงการ

ปฏรูิปการศึกษา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาและการ

สงัเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายการผลิต

และพัฒนาครูของกลุ่มประเทศอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการป้องกนัการถูกข่มเหง

รังแกในโรงเรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการป้องกนัการถูกข่มเหง

รังแกในโรงเรียน 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาชุมชนออนไลน์เครือข่ายครูไทย

หัวใจไอซีท ี

ส านักงานกองทุน

สนับสนุน 

การวิจัย 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการ

เรียนการสอนบนฐานทฤษฎี  ปัญญาสงัคม

ผ่านสอืวีดิทศัน์ของ Thai PBS 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินผลจากการชมภาพยนตร์เพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจของนิสติปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินผลกระทบด้านพฤติกรรมศาสตร์

และการจัดการเรียนรู้ของการใช้คอมพิวเตอร์

แทบ็เลต็ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่

1และปีที่ 4 

กระทรวงศึกษาธกิาร 2555 ผู้ร่วมโครงการ 

การประเมินผลการเรียนการสอน หลักสูตร

การศึกษาบัณฑติ หมวดวิชาชีพครู (หลักสตูร

ใหม่ พ.ศ.2553) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาเปรียบเทยีบพัฒนาการด้าน

นโยบายและยุทธศาสตร์ ทางการศึกษา 

ปัจจัยที่ส่งเสริมและที่เป็นอุปสรรคในการน า 

ส านักงานกองทุน

สนับสนุน 

การวิจัย 

2555 ผู้ร่วมโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

นโยบายสู่การปฏบัิติในรอบ 3 ทศวรรษของ

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก: เกาหลีใต้ 

ไต้หวัน และญ่ีปุ่น 

การน านโยบายการศึกษาด้านการผลิตครูไปสู่

การปฏบัิติ: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แข่งขันระดับอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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23. รองศาสตราจารย ์ดร.จารุวรรณ  ข าเพชร 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางจารุวรรณ ข าเพชร 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mrs. Jaruwan  Kumpetch 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

โทรศพัท/์โทรสาร   โทรศัพทม์ือถือ 089-897-1451   

   โทรศัพท ์02-649-5000 ต่อ 15570     

   โทรสาร 02-664-4215   

E-mail   kjaruwan@yahoo.com 

 

ประวติัการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ศศ.บ. มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531 

มน.ม. มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 

สาขาทีเ่ชี่ยวชาญ 

   เมืองศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2557). พ้ืนที่และความทรงจ าร่วมเกี่ยวกบัสงครามโลก    

คร้ังที่ 2 ของชุมชนง้ิวราย. วารสารสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 17,   

261- 273.  

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

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

จารุวรรณ ข าเพชร. (2555). พ้ืนที่เมืองและชีวิตของคนในซอยคาวบอย.  วารสารพฤติกรรม 

ศาสตรเ์พือ่การพฒันา. 4(1), 37-52.  

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

(15)17. 

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

groups In Bangkok. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 

mailto:kjaruwan@yahoo.com
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/3889
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/article/view/3889
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/55/44.pdf
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2. บทความวิจยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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

Sukhumvit Road.  เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดบัชาติครั้งที ่5 SMART IV   

ณ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ วนัที ่3 กรกฎาคม 2558. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2557).  พหุเทวนิยมทา่มกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ.      

เผยแพร่ในงาน การประชุมวิชาการระดบัชาติครั้งที ่4 SMART IV  ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร   

พระราชวงัสนามจนัทร ์วนัที ่7 พฤษภาคม 2557. 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2556).  นโยบายสาธารณะกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสขุภาวะ

ผู้สงูอายุในชุมชน. การประชุมวิชาการระดบัชาติ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

วิจยั ครั้งที ่8 วนัที ่26 – 27 พฤศจิกายน 2557. 

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

ในงาน การประชุมวิชาการ น าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต . 

จารุวรรณ ข าเพชร และคนอื่น ๆ. (2555).  “สงัคมนานาชาติพันธุข์องกรุงเทพมหานคร”.  

การประชุมวิชาระดบัชาติเพือ่การพฒันาวิจยัอย่างยัง่ยืน มหาวิทยาลยัศีรนครินทรวิโรฒ  

วนัที ่25-26 ธนัวาคม 2555.  

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

จารุวรรณ ข าเพชร. (2552).  ชีวิตยามตะวนัรุ่งและยามราตรีของผูค้นในซอยคาวบอย สุขุมวิท 23  

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

night street in Bangkok. กรุงเทพฯ: คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

กรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. 

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

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

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

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

ขอ้มูลข่าวสาร. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงาน 

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. 

 

4. ภาระงานสอน 

     -  
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5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ความเช่ือเร่ืองเจ้าพ่อผาด่านกับระบบ

นิเวศการจัดการน า้ภายใต้พระราชด าริ

ของในหลวงในแอ่งที่ราบจังหวัดแพร่ 

งบรายได้ จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทริโรฒ  

2559 หัวหน้าโครงการ 

พ้ืนทเีศรษฐกจิสร้างสรรค์ย่านสขุุมวิท งบรายได้ จากคณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทริโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาคุณภาพของพ้ืนที่ว่างใน

กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด 

เศรษฐกจิสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาไปสู่การ

เป็นพ้ืนที่การพาณิชยกรรมของวิสาหกจิ

ชุมชน 

งบประมาณแผ่นดิน  

คอบช (สภาวิจัยแห่งชาติ) 

อยู่ในขั้นตอนอนุมัติเซน็ต์

สญัญา 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ความเช่ือที่หลากหลายในพ้ืนที่เมือง 

 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

เมืองแพร่พอเพียง  การศึกษาเมือง

ย่ังยืนตามแนวคิดเศรษฐกจิสเีขียว 

สภาวิจัยแห่งชาติ  2558 หัวหน้าโครงการ 

ในเวียง:การพัฒนาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 

ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ไปสู่การเป็น

เมืองสร้างสรรค์แห่งความสขุ 

งบประมาณแผ่นดิน 2558 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่เมืองใน

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาถนน

สขุุมวิท ซอย ๑-๒๓ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

สี่แยกเทพเจ้า: พ้ืนที่กบัปรากฏการณ์

ทางสังคมในการบูชาเทพเจ้าในสงัคม

เมืองกรุงเทพ 

คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ชาติพันธุใ์นกรุงเทพมหานคร 

 

คณะสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

เร่ืองเล่าชาวริมน า้ที่ถูกผลกระทบจากภัย

พิบัติน า้ทว่ม ศึกษาชุมชนริมแม่น า้นคร

คณะสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 

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

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

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

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

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

 

4. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตรี 

 

 

 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา (Educational  Assessment)  

ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (Educational Research for 

Learning and Teaching Development)  
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ระดบัปริญญาโท 

 

ระดบัปริญญาเอก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

คุณลักษณะอนัพึงประสงค์รอบด้าน ใน

ด้านปัจจัยความสามารถ และสมรรถนะ

ทางจิตใจ ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

สทศ 2559 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรม มศว 2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 501 หลักการของจิตวิทยาประยุกต์ (Principles of Applied Psychology)  

จป 502   หลักการปรึกษาทางจิตวิทยา (Principles of Psychological Consultation) 

จป 503 วิธวิีจัยเชิงปริมาณทางจิตวิทยาประยุกต์ (Quantitative Research in Applied 

Psychology)  

จป 619   การฝึกปฏบัิติด้านการปรึกษา 1 (Practicum in Professional Counseling 1) 

จป 638 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 (Practicum in Industrial 

and Organizational Psychology 1 

จป 654 หัวข้อพิเศษด้านการวัดทางจิตวิทยา (Special Topics in Psychological Testing)  

วม 522 ระเบียบวิธกีารประเมิน (Evaluation Methods) 

วม 531 การประเมินโครงการ (Program Evaluation) 

วม 543 การประกนัคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 705 การวิจัยแบบผสานวิธ ี(Mixed Methods Research)  

จป 706 สมัมนาจิตวิทยาประยุกต์ (Seminar in Applied Psychology)  

จป 819 การฝึกปฏบัิติด้านจิตวิทยาการปรึกษา 

จป 822 การออกแบบการสอน (Instructional Design)  

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

ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/ 

ผูร่้วมโครงการ) 

ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและการท าวิจัยของครู 

 

การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของ

ศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด     (ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 

สพฐ. 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิจัยและพัฒนากลยุทธก์ารน าผล

การทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

สทศ. 2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการวัดคุณลักษณะ

อนัพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

สทศ. 2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาแบบวัดการรู้ดิจิทลัส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะมนุษยศาสตร์ 

มศว 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

การวิจัยและพัฒนาการปฏบัิติงานของ

ครูแบบบูรณาการการวิจัย การวัด

ประเมิน และการประกนัคุณภาพ โดย

ใช้กระบวนการการจัดการตนเองและ

เครือข่ายทางสังคม (หัวหน้าวิจัย) 

สกว. 2557 

 

หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลและป้องกนัปัญหาโรค

ซึมเศร้าและโรควิตกกังวล ในผู้สงูอายุ  

สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ 

(สวรส.) 

2556 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนา “นักสร้างสุของค์กร” 

ด้วย MapHR 

สสส 2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนาดัชนีสขุภาวะภาครัฐ 

(น าร่อง-โรงพยาบาล)  

สสส 2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 
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25. อาจารย ์ดร.ชญัญา  ลี้ ศตัรูพ่าย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย     

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)      Miss Chanya Leesattrupai  

ต าแหน่งทางวิชาการ      -  

ทีท่ างาน         ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

นศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 

นศ.ม. การสื่อสารระหว่างบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2544 

กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  จิตวิทยาพัฒนาการ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย. (2559). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกจิ 

    พอเพียง ด้านการมีภมูิคุ้มกันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  

    วารสารพฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 8(1) 

ชาญ รัตนะพิสฐิ และชัญญา  ล้ีศัตรูพ่าย. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบกลัยาณสนทนา  

 เจตคติการช่ืนชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทกัษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา

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

ชัญญา ล้ีศัตรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสฐิ. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง 

 ยืนยันของทกัษะการสื่อสารแบบกลัยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2) 

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

     - 
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3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ผลการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนามนุษย

สมัพันธแ์ละการเหน็คุณค่าในตนเอง 

โดยใช้ทกัษะการสื่อสารแบบกลัยาณ

สนทนา ของวัยรุ่นตอนปลายโรงเรียน

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนคุ้มครองเดก็และ

ค้นหาโครงการต้นแบบ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม

ของผู้บริโภคในปี 2556 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจ

และวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธขิอง

ผู้บริโภคในกจิการโทรคมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และ

กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

อทิธพิลของการสื่อสารแบบกลัยาณ

สนทนา เจตคติการช่ืนชอบหรือ

รังเกยีจกลุ่ม และทกัษะชีวิตต่อสขุ

ภาวะทางจิตของนักศึกษา

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน) 

จต 512 จิตวิทยาเดก็และวัยรุ่น 

จต 581 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน) 

จต 682 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 692 ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน) 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

ระดับอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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26. อาจารย ์ดร.ภิญญาพนัธ ์ เพยีซา้ย 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   นางภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย   

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)      Mrs. Pinyapan  Piasai 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน         ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

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

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

สส .บ.  สงัคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

 

ความเชี่ยวชาญ 

  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

กมลวรรณ  คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว และภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย. (2558). การวิเคราะห์เน้ือหาของ

รายการโทรทศัน์ที่น าเสนอผ่านองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) ส าหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กบัการใช้

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

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

การศึกษาความสามารถด้านสดัส่วนของนิสติระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารหน่วยวิจยัวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้ม

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

the Elderly: Formulation and Development of Preventive Model through Community 

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

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

     - 

 

3.  ต ารา/หนงัสือ 

     - 

 

4.  ภาระงานสอน  

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

โครงการวิจัยการท านายพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคอ้วน: ประสทิธภิาพของทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย 

เงินรายได้คณะเภสชั

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือ

การดูแลและป้องกนัปัญหาโรคซึมเศร้าและ

โรควิตกกังวลในผู้สูงอายุ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู้สงูอายุไทย โดย

แผนงานบริหารจัดการชุด

โครงการวิจัยเพ่ือรองรับ

การเปล่ียนแปลงต่อสังคม

ผู้สงูอายุ.   

2558 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการศึกษาและประเมินผลการ

ด าเนินงานกองทุนคุ้มครองเดก็และค้นหา

โครงการต้นแบบ 

ส านักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสงัคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์  

กระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาความสามารถด้านสดัส่วนของ

นิสติระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน) 

จต 581 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน) 

จต 623 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 

จต 682 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 692 ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน) 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิเคราะห์เน้ือหาของรายการโทรทศัน์ที่

น าเสนอผ่านองค์การกระจายเสยีงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

(สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) ส าหรับใช้

ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชา

มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและจริยธรรม  

(มศว 353) 

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา

จากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภค

ในปี 2556 

ส านักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือส ารวจและวิจัย

ความตระหนักรู้ในสิทธขิองผู้บริโภคใน

กจิการโทรคมนาคม 

ส านักงานคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง 

กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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27. อาจารย ์ดร.อมราพร  สุรการ 

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางอมราพร สรุการ  

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mrs. Amaraporn Surakarn 

ทีท่ างาน    บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 12415  

E-mail     amaraporn.s@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

พ.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2534 

กศ.ม.   จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

วท.ด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 งานด้านจิตวิทยาเชิงบวก 

 

ผลงานวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชการระดบัชาติและนานาชาติ 

อมราพร  สุรการ. (2558). การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกที่มีต่อความสุขที่

แท้จริงและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล. วารสาร

พฤติกรรมศาสตรเ์พือ่การพฒันา, 7(1), 237-252. 

อมราพร  สรุการ. (2557) ปัจจัยเชิงสาเหตุของการปรับตัวของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง

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

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

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

 

2. บทความทีไ่ดร้บัการพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 -  
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3. ต ารา/หนงัสือ 

อมราพร  สุรการ. (2557). คู่มือด าเนินงาน แนวทางและวิธีการของครอบครวัอบอุ่นและตั้งครรภใ์น

วยัรุ่น. กรุงเทพ: ส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สขุภาพ (สสส.) 

 

4. ภาระงานสอน 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาเอก 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

กระบวนการจัดการเรียน รู้ เชิ งรุกและ

ผลลัพธ์ของผู้เรียน: กรณีศึกษาครูที่เข้าร่วม

โครงการปฏิ รูปการเรียน รู้สู่ ผู้ เรียนใน

โครงการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

มศว 2559 หัวหน้าโครงการ 

รูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบเสริมพลังใน

การปรับเป ล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

แบบต่อเน่ือง 

มศว 2559 ผู้ร่วมโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 501 หลักการของจิตวิทยาประยุกต์ 

จป 612 การประเมินด้านการปรึกษา 

จป 618 ทกัษะการปรึกษา 

จป 619   การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 1 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 819   การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 2 

จป 818   ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาเปรียบเทยีบ 

จป 811  กลยุทธก์ารให้ค าปรึกษาขั้นสงู 
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ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน 

ปีงบประมาณที่

ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

วิจัยปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาให้

เกิดความเป็นต าบลสุขภาวะ ผ่านเครือข่าย

ความร่วมมือของชุมชน 

สสส 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นในชุมชน 

สสส 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

การส ร้ างเค ร่ือ งมื อ วัดHospital Safety: 

การศึกษาข้ามวัฒนธรรม 

มศว 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชน

เพ่ือการดูแลแลป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้า

และโรควิตกกงัวลในผู้สงูอายุ 

มส.ผส. 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

กระบวนการสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ต าบลสุขภาวะของเทศบาลต าบลบ้านซ่อง 

อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สสส 2557 หัวหน้าโครงการ 

การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของทุนทาง

จิตวิทยาเชิงบวกที่ มีต่อความสุขที่แท้จริง

และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

พยาบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล   

มศว 2556 หัวหน้าโครงการ 
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28. อาจาราย ์ดร.นนัทช์ตัสณัห ์ สกุลพงศ ์

 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายนันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Mr. Nanchatsan Sakunpong 

ต าแหน่งทางวิชาการ     - 

ทีท่ างาน   สาขาจิตวิทยาประยุกต์ บัณฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์     086-650-8135 

E-mail      nanchatsans@gmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 

วท.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 

ปร.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 - ประกาศนียบัตรการท าจิตบ าบัดแบบซาเทยีร์หลักสูตร 1 ปีจาก Satir Global Network, USA 

ร่วมกบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

 - จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบ าบัดแบบผสมผสาน 

 - จิตวิทยาอปกติ 

 - การวิจัยแบบผสานวิธี 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

Psychiatry. 22, 177-181. 

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

แบบกลุ่มบูรณาการเน้นแนวคิดซาเทยีร์ต่อพลังสุขภาพจิตของผู้ติดแอมเฟตามีนหญิงที่อยู่ในระยะ

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

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

การเลิกใช้สารเสพติดในผู้ติดยาเสพติดหญิง. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 

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

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

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2557). บทวิจารณ์หนังสอืเร่ือง “ศิลปะแห่งการปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ

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

นันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2555). ปัญหาการปรับตัวของนิสติแพทย์ที่มาจากบุคลากรสาธารณสขุ 

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

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

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

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

จันทร์เพญ็ ขวัญศิริกุลและนันทชั์ตสณัห์ สกุลพงศ์. (2557). การพฒันาแบบวดัความเป็นแพทยที์่มีหวั

ใจความเป็นมนุษย.์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” พิษณโุลก: มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

  - 

4. ภาระงานสอน  

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

จป 619 การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 1 

จป 646 จิตวิทยาอปกติ 

จป 819 การฝึกปฏบัิติด้านการให้ค าปรึกษา 2 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ท่ีไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้โครงการ/

ผูร่้วมโครงการ) 

พลังสขุภาพจิตในผู้ติดยาเสพติดหญิง: 

การวิจัยแบบผสานวิธพีหุระยะเพ่ือพัฒนา

เคร่ืองมือวัดและประสทิธผิลการปรึกษา

ทางจิตวิทยาแบบกลุ่มบูรณาการ 

ภาคีวิชาการสารเสพติด คณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/

ทุน 40 ปี บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 
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29. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนยี ์ เหมะประสิทธ์ิ 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวสนีุย์  เหมะประสิทธิ์ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Miss Sunee  Haemaprasith 

ต าแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

ทีท่ างาน   สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ภาควิชาหลักสตูรและการสอน  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา   

กรุงเทพมหานคร  10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์    02-649-5000 ต่อ 15564 

E-mail     sunee_hae@hotmail.com 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

ค.บ. 

 

ศศ.บ. 

การมัธยมศึกษา:  

ชีววิทยา-คณิตศาสตร์ 

การประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมธริาช 

2520 

 

2543 

ค.ม. สถิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533 

 

ความเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาหลักสตูร การจัดการเรียนรู้  การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีส าหรับนิสติครู (ระยะที่ 1).  

วารสารวิจยัทางการศึกษา. 10, 11-28. 

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

หลักสตูรสหวิทยาการระดับบัณฑติศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 

9, 1-15.  
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สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ และโอภาส สุขหวาน. (2558). การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาส าหรับนิสิตครูตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม . 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์, 7 

  (อยู่ระหว่างด าเนินการตีพิมพ์). 

ศิริลักษณ์  ชาวลุ่มบัว และสุนีย์ เหมะประสทิธิ์. (2558). การพัฒนาหลักสตูรบูรณาการแบบ STEM 

รายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม เร่ือง อ้อย ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลยับูรพา, 26, 224-36. 

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

การสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของนักเรียนช้ัน

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

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

กนัยาประสทิธิ์. (2557). การพัฒนาหลักสตูรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียนในจังหวัดภเูกต็เพ่ือส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา, 25, 50-63. 

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

ประดิษฐ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมโนทศัน์และเจตคติวิชาฟิสกิส์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา, 25, 37-49. 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2557). การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาส าหรับนิสิตครูโดยการเรียนรู้แบบค้นพบ . วารสารศรีนครนิทรวิโรฒวิจัย

และพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์, 6, 199- 211. 

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

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

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

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

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

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

 

2. บทความวิจยัที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ   

จันทร์จีรา เทพดนตรี และสุนีย์ เหมะประสทิธิ์. (2558). การพัฒนาบทปฏบัิติการที่เน้นปัญหาเป็นฐาน 

เร่ือง ยางพารา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่34; 27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 1578-89. 

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

แบบ STEAM ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร. 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่34; 
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27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 

1567-77. 

อโณทยั นันทสนุทร,  สนีุย์ เหมะประสทิธิ์ และเกริก ศักด์ิสภุาพ. (2558). ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เร่ือง พันธุกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4. 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยั ระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่34;  

27 มีนาคม 2558; อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2558. หน้า 

1558-66. 

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

สงัคมและจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้องเรียนอจัฉริยะ ด้วยการเรียนแบบ

ร่วมมือ. เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐร์ะดบั

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

2557; อาคารบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 253-61. 

อลิสา  ราชวัตร และสนีุย์  เหมะประสทิธิ์. (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานด้วย

รูปแบบ IDSPEE เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ เร่ืองธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. 

เอกสารประกอบงานประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจยัและสิง่ประดิษฐร์ะดบับณัฑิตศึกษา

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

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2557. หน้า 231-39. 

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

แสงประดิษฐ์. (2556). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ PECA ที่มีต่อความสามารถใน

การแก้ปัญหาฟิสกิสแ์ละความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่29; 24-25 

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

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

ประสทิธิ์. (2556). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสตูรสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในจังหวัดภเูกต็ต่อการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย. เอกสารประกอบเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่29; 24-25 ตุลาคม 2556; มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง เชียงราย; 2556. หน้า SS108-15. 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. (2556). การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้

ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปีที่ 1-

3). เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ: การวิจัยทางการศึกษา ระดบัชาติ ครั้งที ่2 พลงัการ
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

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

ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: เอดิสนั เพรสโปรดักส;์ 2556. หน้า 33-40. 

Haemaprasith, S. (2016). Development of Extended Opportunity Schools’ Educational Quality 

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

Region Group Three Through a Learning Empowerment Model for Teachers and 

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

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

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

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

Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015); 

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

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

 

3. ต ารา/หนงัสือ 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. สถิติประยุกตเ์พื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536. 

 

4.  ภาระงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีไดร้บัทุน ระบุสถานภาพ 

การประเมินโครงการอาสา

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2558 หัวหน้าโครงการ 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ED331 Methodologies for learning management 

ED322 Local curriculum development 

ED421 Methodologies for school-based curriculum development 

ED491 Teaching practicum ii 

ELM501 Curriculum development and educational quality assurance 

ELM502 Learning management and teachers’ code of ethics 

ELM552 Methodology of science learning management and assessment 

ELM553 Seminar in problems and research of science learning 

management 

ELM 559 High order thinking development in science 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณท่ีไดร้บัทุน ระบุสถานภาพ 

แห่งชาติประจ าปี  

พ.ศ.2558 ของกอง

อ านวยการรักษาความม่ันคง

ภายใน (กอ.รมน.) 

การประเมินโครงการอาสา

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.

2557 ของกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) 

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนที่เน้นความรู้

คู่ความดีส าหรับนิสิต

นักศึกษาครู 

ทุนวิจัยเงินรายได้ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินโครงการอาสา

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.

2556 ของกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินโครงการอาสา 

และพัฒนาป้องกนัตนเอง

แห่งชาติประจ าปี พ.ศ.

2555 ของกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) 

ทุนวิจัยจากกองอ านวยการ

รักษาความม่ันคงภายใน 

2555 หัวหน้าโครงการ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง  หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

               เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระส าคญั/ภาพรวมในการปรบัปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ ถึงก าหนดครบรอบระยะเวลา 5 ปี ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรจึงได้ด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงจะเร่ิมใช้หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์

ในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลอย่างต่อเน่ือง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขึ้ น เพ่ือ

ด าเนินการดังกล่าว ทั้งน้ีในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ถือแนวทาง

ปฏิบัติตามคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ 1) เพ่ือการจัดท าหลักสูตร

ปรับปรุง และผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 2) เสนอระดับมหาวิทยาลัยโดยเสนอ

ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือสนองคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 3) คณะกรรมการประจ า

บัณฑิตศึกษา 4) ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาเพ่ือพิจารณาจากน้ันน าเสนอ สภาวิชาการ 5) เพ่ือให้

ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 6) ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะด าเนินการน าเสนอ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองภายใน 30 วัน ต่อไป 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร  

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

3. ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกติ 

หน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

หมวดที่ 1 

ข้อ 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น หลักสตูรการวิจัย

พฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสตูรเฉพาะของ

สถาบันวิจัยพฤตกิรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติมรายละเอยีดความร่วมมอืกบัคณาจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศกึษาอื่น ๆ ทั้งในและ

ต่างประเทศในการเป็นกองบรรณาธกิารวารสารและเป็น 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

ศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจยัพฤตกิรรม

ศาสตร์ กบั International Islamic University of 

Malaysia (IIUM) และ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ

ไทย 

Peer Review ที่มีความเช่ียวชาญในการประเมินบทความ

วิชาการและบทความวจิัยเพ่ือตพิีมพ์ในวารสารของ

สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเรจ็การศกึษา 

ผู้ส าเรจ็การศกึษาในสาขาวิชาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต์ สามารถประกอบอาชีพเป็นนกัวิจัย อาจารย์ 

นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนา

บุคคลและสงัคม และนักวิชาการในหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชน 

เพ่ิมเติมอาชีพที่นิสติสามารถประกอบได้ดังน้ี 

1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัการอธบิายและ

พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสงัคม เช่นจิตวิทยา 

สงัคมวิทยา การศกึษา การพัฒนามนุษย์และสงัคม 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  

2. นักวิจยัในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

3. นักวชิาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

4. นักประเมินโครงการหรือนักบริหารโครงการใน

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นักพัฒนาบุคคลและ

สงัคมในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

 

อาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูร มีอาจารย์ผู้ รับผดิชอบ

หลักสตูร คือ  

อ.ดร.น าชัย ศภุฤกษชั์ยสกุล 

รศ.ดร.องัศนิันท ์อนิทรก าแหง 

อ.ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน ์

เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้ รับผดิชอบหลักสตูร คือ 

อ.ดร.น าชัย ศภุฤกษชั์ยสกุล 

อ.ดร.ฐาศกุร์  จันประเสริฐ 

ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล 

 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา

พิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  

 

เปล่ียนแปลงข้อมูลที่ทนัสมัย โดยใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) และเพ่ิมเติมข้อมูลที่ทนัสมัยสอดคล้องกบั

สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

ปรัชญาของหลักสตูร 

“บัณฑติเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าที่บูรณาการ

องค์ความรู้ทางพฤตกิรรมศาสตร์และวิธวีิทยาการวิจยั 

เพียบพร้อมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อประยุกต์สู่การ

พัฒนาคุณภาพบุคคลและสงัคมอย่างยั่งยืน”  

ปรัชญาของหลักสตูร ปรับเป็น “การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวติของบุคคลและ

สงัคม” 

 

 

ความส าคัญ  ปรับเปล่ียนข้อมูลให้มีความทนัสมัยสอดคล้องกบั

สถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติมความเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกบัสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ เช่น

กระทรวงพัฒนาสงัคม ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ เป็นต้น 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

จ านวนอาจารย์ประจ า 16 ท่าน 

เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าเป็น 29 ท่านเพ่ือให้เหมาะสมกบั

เกณฑก์ารบริหารจัดการหลักสตูรและการควบคุม

ปริญญานิพนธข์องนิสติ 

 

อาจารย์พิเศษ จ านวน 16 ท่าน  เพ่ิมเติมอาจารยพิ์เศษ ที่มีความเหมาะสมโดยเป็น

อาจารย์พิเศษที่สอดคล้องกบัสาขาวชิา มีความรู้

ความสามารถที่ตรงกบัสาขาวิชา 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสรา้งของหลกัสูตร 

ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย   

วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์I  

3(2-2-5)   

RB 501 Research  Methods  in  Behavioral  

Science I 

ศกึษางานวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธกีาร

วิจัยที่ใช้ในการท าความเข้าใจ อธบิาย ท านาย 

พฤตกิรรมบุคคลและสงัคม โดยศกึษาขั้นตอนต่าง ๆ

ของการวิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวิจยั  

การเลือกใช้วิธวีิจัยที่เหมาะสมกบัโจทยว์ิจัย และท าการ

วิพากษ์วจิารณ์จุดแขง็ และจุดอ่อนของการวิจัย โดยให้

ครอบคลุมการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ฝึกปฏบิัติเขียนเค้าโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่

ได้  

วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์                                                 

3(2-2-5) 

RB 501 Research Methods in Behavioral Science   

งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจวิธกีารวิจัยที่

ใช้ในการท าความเข้าใจ อธบิาย ท านาย พฤตกิรรม

บุคคลและสงัคม โดยศกึษาขั้นตอนของการวิจัยตั้งแต่

การเลือกปัญหาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ จนถึงการ

เผยแพร่ผลจากการวิจยัการเลือกใช้วิธวีิจัยที่เหมาะสม

กบัโจทย์วิจัยและท าการวิพากษ์วิจารณจุ์ดแขง็ และ

จุดอ่อนของการวิจยั โดยให้ครอบคลุมการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณการวิจัย ฝึกเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง

พฤตกิรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 502 การสรา้งและพฒันาเคร่ืองมือวดัทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5)  

RB 502 Construction and Development  of  

Measuring  Instruments in  Behavioral  Science  

ศกึษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกบัการวัดตามทฤษฎกีาร

ทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธกีารสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวัดตัวแปรทาง พฤตกิรรม

ศาสตร์ และฝึกปฏบิัตกิารวางแผนเคร่ืองมือวัด 

การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ  

การทดสอบและการปรับปรงุข้อค าถาม การวิเคราะห์

คุณภาพของเคร่ืองมอืวัด การเขียนรายงานกระบวนการ

สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้

เคร่ืองมือวัดต่าง ๆ ในการรวบรวมและตีความหมาย

ของข้อมูล   

วป 502 การสรา้งและพฒันาเคร่ืองมือวดัทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 502 Construction and Development  of  

Measuring  Instruments in Behavioral Science  

ศกึษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกบัการวัดตามทฤษฎกีาร

ทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม่ วิธกีารสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวัดตัวแปรทาง พฤตกิรรม

ศาสตร์ และฝึกปฏบิัตกิารวางแผนเคร่ืองมือวัด 

การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวิเคราะห์รายข้อ 

การทดสอบและการปรับปรงุข้อค าถาม การวิเคราะห์

คุณภาพของเคร่ืองมอืวัด การเขียนรายงานกระบวนการ

สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้

เคร่ืองมือวัดในการรวบรวมและตีความหมายของข้อมูล 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

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

RB 503 Foundations of Qualitative Research 

แนวคิดหลักการของระเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย่าง

ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ฝึกปฏบิัติการออกแบบการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยผ่านการฝึก

ปฏบิัติจริงในสนามวิจัย 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 504 ทกัษะภาษาองักฤษเชิงวิชาการและการวิจัย

พื้ นฐาน 3(2-2-5)                                                             

RB 504 Academic English Skills and Fundamental 

Research 

ทกัษะการวิจัยที่ส าคัญและจรรยาบรรณของการวิจยั การ

อ่านงานวิจัยอย่างมีวจิารณญาณ การทบทวนงานวิจัย

อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจัย 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

การก าหนดหัวข้อการวิจัยจากการทบทวนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง การเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การเขียน

เพ่ือการวิจัยทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

การฝึกการสื่อสารเพ่ือการวิจัย 

วป 510 ความรูพ้ื้ นฐานทางสถติิในการวิจัยทางดา้น

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral 

Science Research  

ศกึษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรปุข้อมูล หลักการทดสอบ

สมมติฐานการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย การศกึษา

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิติ

นอนพาราเมทริก โดยการฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเรจ็รปู รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม

เพ่ือตอบปัญหาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

วป 510 ความรูพ้ื้ นฐานทางสถติิในการวิจัยทางดา้น

พฤติกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

RB 510 Fundamental of Statistics in Behavioral 

Science Research  

ศกึษาสถิติเพ่ือบรรยายและสรปุข้อมูล หลักการทดสอบ

สมมติฐานการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ีย การศกึษา

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรและการพยากรณ์และสถิติ

นอนพาราเมทริก โดยการฝึกปฏบิัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเรจ็รปู รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม

เพ่ือตอบปัญหาการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 511 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรม

ศาสตร ์I 3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral 

Science I  

ศกึษาสถิติส าคัญที่ใช้ในการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ 

กาวิเคราะห์ความแปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง 

การเปรียบเทยีบรายคู่ส าหรับอทิธพิลหลักและ

ปฏสิมัพันธ ์การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการ

เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียที่ปรับแล้ว การวิเคราะห์

สหสมัพันธ ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยฝึก

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 

วป 511 สถติิเพือ่การวิเคราะหข์อ้มูลทางพฤติกรรม

ศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 511 Statistics for Data Analysis in Behavioral 

Science 

สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทยีบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียด้วยสถิตทิดสอบท ีการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทั้งทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทยีบรายคู่ส าหรับ

อทิธพิลหลักและปฏสิมัพันธ ์การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วมและการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียที่ปรับแล้ว 

การวิเคราะห์สหสมัพันธ ์และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 512 สถติิเพือ่งานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรม

ศาสตร ์II 3(2-2-5) 

RB 512 Statistics for Experimental Research in 

Behavioral Science II  

ศกึษาแบบจ าลองทางสถิติเชิงเส้น การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ

เปรียบเทยีบพหุคูณ และการวิเคราะห์ถดถอย เพ่ือใช้ใน

แบบแผนการทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ในรปูแบบ

ต่างๆ เช่น แบบแผนสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟกเตอร์เดียวและ

หลายแฟกเตอร์ แบบแผนสุ่มภายในบลอ็ก แบบแผน

วัดซ า้ เป็นต้น โดยฝึกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู 

 

วป 512 สถติิเพือ่งานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรม

ศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 512 Statistics for Experimental Research in 

Behavioral Science  

หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทยีบพหุคูณ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์

ถดถอย เพ่ือใช้ในแบบแผนงานวิจัยเชิงทดลองทาง

พฤตกิรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มีแฟคเตอร์เดียว 

แบบแผนแฟคทอเรียลที่มีการสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนสุ่ม

ภายในบลอ็ก แบบแผนการวัดซ า้ แบบแผนจัตุรัสลาติน 

แบบแผนไฮราคิคอลและสปลิทพลอ็ท และแบบแผนที่มี

ตัวแปรร่วม 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 513 การใชค้อมพิวเตอรใ์นงานวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 513 Computer Applications in Behavioral  

Science Research  

ศกึษาการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการวิจัยทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพและฝึกปฏบิัติการสบืค้น การ

จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล รวมทั้ง

วป 513 การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในงานวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร ์3(2-2-5) 

RB 513 Digital Technology Applications in 

Behavioral Science Research  

การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในกระบวนการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและออกแบบการวิจัย 

การจัดระบบข้อมูล การสบืค้นข้อมูล การเกบ็ข้อมูล 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

การจัดท าบรรณานุกรม การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การจัดท า

บรรณานุกรม 

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์

วป 521 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB 521 Behavioral Science in Psychological 

Perspectives 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุษยนิยม และผลการวิจัยทาง

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาอธบิาย

พฤตกิรรมของบุคคล และกลุ่มแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้ง

ศกึษาจิตวิทยาสรีระ และอทิธพิลของพันธุกรรม และ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบคุคล 

วป 521 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 

RB 521 Behavioral Science in Psychological 

Perspectives 

ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร์ที่อธบิาย

พฤตกิรรมของบุคคล และกลุ่มแนวคิดใหม่รวมทั้งศกึษา

จิตวิทยาสรีระ และอทิธพิลของพันธุกรรม และ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบคุคล อทิธพิลของ

พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤตกิรรมของ

บุคคล อธบิายการเกดิพฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี 

กลุ่ม การรู้คิด พฤตกิรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม 

จิตวิทยาสรีระ และแนวคิดใหม่ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพฒันาการทางจิต 

3(3-0-6) 

RB 522 Theories and Research in Psychological 

Development 

ศกึษาทฤษฎี และการวิจัยที่เกี่ยวกบัการพัฒนาการทาง

จิตของบุคคลด้านการรู้คิด และภาษา อารมณ์ สงัคม  

และจริยธรรม ตลอดจนศกึษาวิธกีารวิจัยเชิงพัฒนาการ

แบบต่าง ๆ   

วป 522 ทฤษฎีและการวิจัยพฒันาการทางจิต 

3(3-0-6) 

RB 522 Theories and Research in Psychological 

Development 

ทฤษฎี การวิจยัพัฒนาการทางจิตของบุคคล ด้านการรู้

คิด ภาษา อารมณ์ สงัคม และจริยธรรม วิธกีารวิจัยเชิง

พัฒนาการในแต่ละแบบ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 523 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบั

พฤติกรรม 3(3-0-6) 

RB 523 Behavior Analysis and Behavior  

Modification  

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยาตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้  การวางเงื่อนไข และแนวคิด

พฤตกิรรมปัญญานิยม มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของ

การเกดิพฤตกิรรม ตลอดจนศกึษาและการใช้เทคนิค

วิธกีารต่าง ๆ ในการพัฒนา และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของบุคคล 

วป 523 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมและการปรบั

พฤติกรรม 3(3-0-6) 

RB 523 Behavior Analysis and Behavior  

Modification  

ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไข แนวคิดพฤตกิรรม

ปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤตกิรรม เทคนิคการปรับ

พฤตกิรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤตกิรรม 

  

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 531 การรบัรู ้การรูคิ้ด และการสื่อสาร  

3(3-0-6) 

RB 531 Perception, Cognition and Communication 

การศกึษาการรับรู้  การรู้คิด และการสื่อสารต่าง ๆ 

พัฒนาการทางการรับรู้และการรู้คิด ปัจจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัการรับรู้  การรู้คิด และการสื่อสาร การ

สื่อสารต่าง ๆ ที่มีผลต่อการรู้คิด การส่งเสริม

ความสามารถในการรับรู้  การรู้คิด และการสื่อสาร    

ปรบัออก  

วป 532 เจตคติและการท านายพฤติกรรม  

3(3-0-6) 

RB 532 Attitudes and the Prediction of Behavior  

ศกึษาความหมาย ทฤษฎี การวัด และการปรับเปล่ียน

เจตคติ ศกึษาทฤษฎีและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั

วป 531 เจตคติและการท านายพฤติกรรม  

3(3-0-6) 

RB 531 Attitudes and the Prediction of Behavior  

ความหมาย ทฤษฎี การวัด และการปรับเปล่ียนเจตคติ 

ทฤษฎีและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่าง

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

ความสมัพันธร์ะหว่างเจตคติกบัพฤตกิรรม โดยเน้นจิต

ลักษณะ และปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจและท านาย

ความสมัพันธร์ะหว่างเจตคติกบัพฤตกิรรมของบุคคล  

ศกึษากระบวนการพัฒนาเจตคติต่อพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 

เจตคติกบัพฤตกิรรม จิตลักษณะและปัจจัยที่ท  านาย

ความสมัพันธร์ะหว่างเจตคติกบัพฤตกิรรมของบุคคล 

และการพัฒนาเจตคติต่อพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ 

 

วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความ

ขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB 533 Positive Psychology and Conflict 

Management for the Quality of Work Life 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวก

เพ่ือการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบูรณา

การกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและกระบวนการ

จัดการปัญหาความขดัแย้งเพ่ือการมีคณุภาพชีวิตการ

ท างานที่ด ี

วป 532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการ 

ความขดัแยง้เพือ่คุณภาพชีวิตการท างาน 3(3-0-6) 

RB 532 Positive Psychology and Conflict 

Management  for the Quality of Work Life 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือ

การเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และบูรณาการกบั

กระบวนการจัดการความขัดแย้งเพ่ือคณุภาพชีวิตการ

ท างาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 534 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการท างาน

ต่างวฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 534 Interactions and Adjustment in 

Intercultural Work Context  

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกบัค่านิยม และ

ปฏสิมัพันธท์างสงัคมของกลุ่มคนที่มีวฒันธรรมต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการปรับตัว และวิธกีารปฏบิัติ

ของการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมใน

องค์การเพ่ือสขุภาวะและคุณภาพชีวิตการท างาน 

วป 533 ปฏิสมัพนัธแ์ละการปรบัตวัในการท างานต่าง

วฒันธรรม 3(3-0-6) 

RB 533 Interactions and Adjustment in 

Intercultural Work Context  

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกบัค่านิยม ปฏสิมัพันธ์

ทางสงัคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมต่างกนั การปรับตัว

และวิธกีารปฏบิัติของการอยู่ร่วมกนัระหว่างคนท างาน

ต่างวัฒนธรรมในองค์การเพ่ือสขุภาวะและคุณภาพชีวิต

การท างาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 534 จิตวิทยาสุขภาพ 3(2-2-5) 

RB 534 Health Psychology 

แนวคิดทฤษฎี การวิจัยทางด้านสขุภาพ สขุภาวะ 

อทิธพิลของจิตวทิยาสขุภาพ การประยุกต์แนวคิดทาง

จิตวิทยาเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ความ

ฉลาดทางสขุภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ความรอบรู้

ด้านสขุภาพ โรคจากการท างาน ความเครียด การเผชิญ

ความเครียด 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

วป 541 พื้ นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษย ์

3(3-0-6) 

RB 541 Social Foundations of Human Behavior 

ศกึษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสงัคม

ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการศกึษาพฤตกิรรมมนุษย์ด้าน

ต่าง ๆ  ตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดเพ่ือการวิจัย

พฤตกิรรมศาสตร์ 

วป 541 พื้ นฐานทางสงัคมเกีย่วกบัพฤติกรรมมนุษย ์

3(3-0-6) 

RB  541 Social Foundations of Human Behavior 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสงัคมเกี่ยวกบั

พฤตกิรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี 

เพ่ือการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 542 การแบ่งชั้นทางสงัคมกบัการเปลี่ยนชั้นทาง

สงัคม 3(3-0-6) 

RB 542 Social Stratification and Social Mobility 

ปรบัออก  

วป 543 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและพฤติกรรม

มนุษย ์3(3-0-6) 

RB 543 Social Change and Human Behavior  

ศกึษาที่มาของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ปัจจัยต่าง ๆ 

ปรบัออก  
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 
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ที่น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ศกึษากระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม และทฤษฎีส าคัญทางสงัคม

วิทยาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ศกึษาผลของ

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมที่มีต่อการปรับตนและกลุ่ม

ทางสงัคม 

วป 544 โครงสรา้งและระบบสงัคม 3(3-0-6) 

RB 544 Social Structure and Social System 

ปรบัออก  

วป 545 พฤติกรรมเบีย่งเบน 3(3-0-6) 

RB 545 Deviant Behavior  

ปรบัออก  

วป 546 การวิเคราะหแ์ละการพฒันาครอบครวั 

3(3-0-6) 

RB 546 Family Analysis and Development 

ปรบัออก  

 วป 551 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงมานุษยวิทยา                                                 

3(2-2-5) 

RB 551 Behavioral science in cultural 

anthropology perspective 

พฤตกิรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม พฤติกรรม

มนุษย์ที่ก าเนิดจากอทิธพิลทางวัฒนธรรม ความเหมือน

และความแตกต่างในความเป็นมนุษย์ และมิติของ

พฤตกิรรมมนุษย์ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย

ทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ประยุกตแ์นวคิดทฤษฎีทาง

มนุษยวิทยาวัฒนธรรมเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง 

3(3-0-6) 

RB 561 Political Structure and Process 

ศกึษาโครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้น

ที่โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และบทบาทของ

สถาบันทางการเมืองที่ส าคญั บทบาทชนช้ันผู้น าทาง

การเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 

ระบบราชการ นอกจากนี้ยังมกีารศกึษาการมีส่วนร่วม

การถ่ายทอดทางการเมือง สิ่งแวดล้อมทางการเมือง  

เสถียรภาพทางการเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  

การเลือกตั้ง และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

วป 561 โครงสรา้งและกระบวนการทางการเมือง                                         

3(3-0-6) 

RB 561 Political Structure and Process              

โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่

โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และบทบาทของสถาบัน

ทางการเมืองที่ส าคัญ บทบาทชนช้ันผู้น าทางการเมือง 

ทหาร พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ระบบราชการ  

นอกจากนี้ยังมีการศกึษาการมีส่วนร่วม การถ่ายทอดทาง

การเมือง สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เสถียรภาพทาง

การเมือง การเปล่ียนแปลงทางการเมอืง การเลือกตั้ง 

และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 562 พุทธศาสนากบัคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)                                                        

RB 562 Buddhism and Quality of Life 

แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสจัธรรม

จากการตรัสรู้  ลักษณะ หลักไตรลักษณ์ หลักอทิปัปัจจย

ตาหรือปฏจิจสมุปบาท หลักอริยสจั 4 หลักกรรม หลัก

ศลีธรรม หลักคุณธรรมที่สมัพันธก์บัคุณภาพชีวิต    

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

 วป 563 พฤติกรรมการสื่อสารในสงัคมดิจิทลั 

3(3-0-6)   

RB 563 Communication Behavior in Digital Age 

ทฤษฎีการสื่อสาร พัฒนาการของเทคโนโลยี พฤตกิรรม

การสื่อสารยุคดิจิทลั ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการ

สื่อสารหลากหลายบริบท องค์ความรู้ ด้านการวิจัย

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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พฤตกิรรมการสื่อสาร กลยุทธก์ารสื่อสารในยุคดิจิทลั 

 วป 564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร ์3(2-2-5)                                                       

RB 564 Economic Psychology 

ศกึษากลไกทางจิตวิทยาที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทาง

เศรษฐศาสตร์ ความชอบ การตัดสนิใจเลือก ทางเลือก 

ปฏสิมัพันธท์างเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งอทิธพิลต่อ

ความชอบ การตัดสนิใจเลือก ทางเลือกและปฏสิมัพันธ์

ทางเศรษฐศาสตร์ ศกึษาผลของการตัดสนิใจเลือกเชิง

ปรากฏการณ์และกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์จากการ

ตัดสนิใจ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development 

ศกึษาว่าระบบการศกึษา หรือการศกึษาในส่วนต่างๆ ท า

หน้าที่ในการแปรสภาพทรัพยากรบุคคลสู่สภาพการเป็น

พลเมืองดี การเป็นก าลังแรงงานตามความต้องการของ

งานในสาขาต่างๆ อย่างไรในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

และความจ ากดัของทรัพยากรในโลกนี้  วิเคราะห์โดยใช้

แนวทางพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลัก เพ่ือแสวงหาทศิทาง

ที่เหมาะสมในการพัฒนาตามบริบทของสงัคมไทย 

วป 571 ประชากรกบัการพฒันาสงัคม 3(3-0-6) 

RB 571 Population and Social Development  

วิสยัทศัน์ด้านการศกึษา ความสมัพันธร์ะหว่างการศกึษา

กบัการพัฒนาสงัคม และการน าการศึกษามาพัฒนาคน

และสงัคม 

 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 574 การวิเคราะหแ์ละสรา้งเสริมพฤติกรรมการ

เรียนรูโ้ดยริเร่ิมจากผูเ้รียน 3(2-2-5) 

RB 574 Analysis and Enhancement of Self–

Directed Behavior 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมการเรียนรู้ที่ริเร่ิมจากผู้เรียน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง ตลอดจนการศกึษาปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมดังกล่าวเป็นรายบุคคล กลุ่ม 

และสถาบันต่าง ๆ ในสงัคม รวมทั้งศึกษาปัญหา

แนวโน้มและการพัฒนาพฤตกิรรมการเรียนรู้ที่ริเร่ิมจาก

ผู้เรียน 

ปรบัออก  

วป 581 การถา่ยทอดทางสงัคมกบัพฒันาการ 

ของมนุษย ์3(3-0-6) 

RB 581 Socialization and Human Development 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวกบั

ปรากฏการณ์ของการถ่ายทอดทางสงัคม เน้นอทิธพิล

ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม และศกึษา

กระบวนการในการถ่ายทอดทางสงัคม  ได้แก่ การเลี้ยง

ดูเดก็ การให้การศกึษาซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกบัพัฒนาการ

ของมนุษย์ในหลายด้าน 

วป 581 การถา่ยทอดทางสงัคมกบัพฒันาการ 

ของมนุษย ์3(3-0-6) 

RB 581 Socialization and Human Development 

แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกบักระบวนการในการ

ถ่ายทอดทางสงัคม อทิธพิลระหว่างมนุษย์กบั

สภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและ

พฤตกิรรมของบุคคล 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 582 พฤติกรรมศาสตรก์บัความยากจน 

3(3-0-6) 

RB 582 Behavioral Science and Poverty  

ศกึษาแนวความคิดของความยากจน และความ

แร้นแค้นในแนวพฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความ

แร้นแค้นทางเศรษฐกจิ สงัคมและจิตใจ ศกึษา

วัฒนธรรมของความยากจน โดยมุ่งเน้นการปรับตัวของ

วป 582 พฤติกรรมศาสตรก์บัความเหลือ่มล ้า  

3(3-0-6) 

RB 582 Behavioral Science and Inequality  

แนวความคิดของความเหล่ือมล า้ตามแนวพฤติกรรม

ศาสตร์ วิเคราะห์ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกจิ สงัคม

และจิตใจ วัฒนธรรมของความเหล่ือมล า้โดยมุ่งเน้นการ

ปรับตัวของบุคคลและค่านิยมของสงัคมตลอดจนหา

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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บุคคล และค่านิยมของสงัคม ตลอดจนหาแนวทาง

แก้ปัญหาความยากจน 

แนวทางแก้ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสงัคม 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(3-0-6) 

RB 583 Morality and Moral Education  

ศกึษาทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

โดยเฉพาะทางจติวิทยาและสงัคมวิทยา ซึ่งจะช่วย

อธบิายความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรม 

ศกึษาสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบั

จริยธรรมของบุคคล รวมทั้งวิเคราะห์แนวทางการ

พัฒนาจริยธรรม ซึ่งปฏบิัติในโรงเรียนและชุมชน 

วป 583 จริยธรรมกบัจริยศึกษา 3(3-0-6) 

RB 583 Morality and Moral Education  

ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ความหมายและ

องค์ประกอบของจริยธรรมศกึษา แนวทางการพัฒนา

จริยธรรม ซึ่งปฏบิัติในโรงเรียนและชุมชน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 584 การพฒันาในสงัคมไทย 3(3-0-6) 

RB 584 Development in Thai Society  

การศกึษาพัฒนาในแง่กระบวนการเปล่ียนแปลงตาม

แนวคิด colonization, westernization, urbanization, 

industrialization, modernization and globalization 

ปรบัออก  

 วป 584 การบริหารจัดการโครงการ 3(2-2-5)                                                                                                                              

RB 584 Project Management 

หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มี

ประสทิธภิาพ การประเมินผลส าเรจ็ของโครงการเทคนิค

หรือวิธกีารจากสหวิทยาการ วิธกีารทางเศรษฐศาสตร์ 

การบัญชี การจัดการ จิตวิทยาองค์การ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 591 การคิดถูกวิธี 3(2-2-5) 

RB 591 Right Thinking  

ศกึษาความหมายและความส าคัญของการคิดที่เป็น

วิธกีารแห่งปัญญา ตามแนวคิดทางตะวันออกและ

ตะวันตก พร้อมทั้งฝึกปฏบิัติเพ่ือน ามาใช้ในการปรับวิธี

คิดของบุคคลและกลุ่มที่น าไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น

ของบุคคลและสงัคม 

ปรบัออก  

วป 681 สภาพแวดลอ้มกบัการปรบัตวั 3(3-0-6) 

RB 681 Environment and Adjustment  

ศกึษาความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมด้าน

กายภาพและสงัคมที่มีผลต่อสขุภาพกาย สขุภาพจิต 

และการปรับตัวของบุคคล และกลุ่มทางสงัคม ศกึษา

แนวที่จะปรับปรงุสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการป้องกนั

แก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปรบัออก  

วป 682 การวิจัยเพือ่วางนโยบายการพฒันาเด็ก 

และเยาวชน 3(3-0-6) 

RB 682 Research for Youth Development Policy 

ศกึษาและประมวลผลเกี่ยวกบัการวิจยัทางพฤตกิรรม

ศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งศกึษา

สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือ

วางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการ

พัฒนาเดก็และเยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและ

องค์การ 

 

วป 681 การวิจัยเพือ่วางนโยบายการพฒันาเด็ก และ

เยาวชน 3(3-0-6) 

RB 681 Research for Youth Development Policy  

แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวิจยัและพัฒนา 

สภาพสงัคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือ

วางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายการ

พัฒนาเดก็และเยาวชน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 



195 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 การปรบัปรุง 

วป 683 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

คุณภาพชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 

RB 683 Philosophy of Sufficiency Economy and 

the Development of  Quality of Life and Work 

ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคคลและสงัคมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตใน

การท างาน   

วป 682 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา

คุณภาพชีวิตและการท างาน  3(3-0-6) 

RB 682 Philosophy of Sufficiency Economy and the 

Development of Quality of Life and Work  

วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสงัคม 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 687 การด ารงชีวิตในชุมชนและการวางแผนเพือ่

การพฒันาบุคคลแลสงัคม 3(2-2-5) 

RB 687 Community Living and Planning for 

Personal-Social Development 

ศกึษาวิจัยความเป็นอยู่ของคนในเมอืง และในชนบทใน

เชิงนิเวศน์วิทยา และเชิงสงัคมวิทยา ผลของการ

ด ารงชีวิตในชุมชนที่มีผลต่อบุคคล ศกึษาแนวทางการ

วางแผนเพ่ือพัฒนาบุคคลและสงัคมโดยผ่านองค์การ

ต่าง ๆ ในชุมชน 

ปรบัออก  

กลุ่มวิชาปฏิบติัการวิจัย 

วป 803 ปฏิบติัการวิจัย I 3(1-4-4) 

RB 803 Research  Practicum  I  

ประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ใน

ลักษณะสหวิทยาการมาวิ เคราะห์สังเคราะห์  และ

ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างเป็นโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนาบุคคลและสงัคม 

วป 803 ปฏิบติัการวิจัย 3(1-4-4) 

RB 803 Research Practicum 

ปัญหาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ ทางพฤติกรรม

ศาสตร์ที่ เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์สังเคราะห์สร้าง

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและ

สงัคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 

โดยท าวิจัย เป็นก ลุ่ม เดี่ ยวหรือเข้าร่วมวิจัยกับผู้ มี

ประสบการณ์วิจัยสงู หลักจริยธรรมส าหรับการท าวิจัยใน

มนุษย์ตามมาตรฐานในปฏญิญาเฮลซิงกิ 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 

 

วป 699 ปริญญานิพนธ ์

 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดบัปริญญาโท 

GRT 691 Master’s thesis 

 รหัสวิชา 

 ช่ือรายวิชา 

 จ านวนหน่วยกติ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาใหม่ 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 
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MEMORANDUM OF UNDERSTA~DING 

I 


I 

I 

I 


BETWEEN 

International Islamic University Malay?ia 


Department of Psychology, KIRKH 


AND 


Srinakharinwirot University Thailanq 

Behavioral Science Research Institute 

(ON: 5th October 2012) 
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, 
, . 

I 

I 
II Version No.1/2012 

Effe~tive from 18Jan 2012 

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

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

WHEREAS 

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

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

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

•

I 

•
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HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows: 

ARTICLE 1 

OBJECTIVE 

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

: I 

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

ARTICLE 2 

AREAS OF CO·OPERATION 
I 

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

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

by the Parties. 

: 

agreed upon 
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II 



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

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

• 
Memorandum of Understanding. 

•
j 

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

I· 

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

III 

., i 
ARTICLE 3., FINANCIAL ARRANGEMENTS 

, I 

obligations, express or implied. 

ARTICLE 5 

NO AGENCY 

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

Version No.112012 
Effe lve from 18Jan 2012 

jpint venture 
[between the 

qther. 
i 
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ARTICLE 6 

ENTRY INTO EFFECT DURATION AND TERMINA ON 

I 

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

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

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

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

ARTICLE 7 

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIG 
, 

TS 

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

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

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

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

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

agreed upon; and ' 

I 

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

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

shall be solely owned by the party concerned. 

ARTICLE 8 


CONFIDENTIALITY 


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

I 

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

, . 

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

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

: i 

orally given, is given in the circumstances of confiderlce. 

i! 
i 
,, 
I 

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

ARTICLE 9 


SUSPENSION 


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

ARTICLE 10 

SETILEMENT OF DISPUTES 

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

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

I 

ARTICLE 11 


NOTICES 


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

I 

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

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

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

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

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

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

FOR IIUM 

Prof. Dato' Sri Dr. Zaleha 
Kamaruddin 
Rector 
IIUM 

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

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

FOR BSRI 

, 

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


Assoc.Prof. Dusadee Yoelao 

Director 
BSRI 

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

In the presence of: 

, 

Ktuv.t ~ . 
, 
, 

! 

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

I 

Dr.Kanu Priya Moha i 

Lecturer I 
I 

I 
BSRI 

, 

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

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  สิงหาคม 2560   ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Journal of Behavioral Science for Development 

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

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

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

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจนพริ้นท์ติ้ง  
 25/90 หมู่บ้านไลโอ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230   

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



 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Science Research Institute  

.com 

 

 
 

 
 

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

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

กองบรรณาธิการ 
 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกําแหง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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Aim and Scope 

 

 The Behavioral Science Research Institute (BSRI), Srinakharinwirot University, 

Bangkok, Thailand, has published the International Journal of Behavioral Science 

(IJBS) since 2006.  

 The aim of this journal is to endow a platform for research works and articles that 

seek explanations for the diverse behaviors at individual, group, organizational, and 

cultural levels.  

 The IJBS encourages the authors to publish academic work which shows the 

integration of an interdisciplinary perspective of behavioral sciences, psychology, 

sociology, and related disciplines, to address the contemporary issues of national and 

international concern. 
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