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สารบัญ 
 

  หน้า 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป   

รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
วิชาเอก/แขนงวิชา 1 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
รูปแบบของหลักสูตร 2 
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 3 
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3 
อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 3 
ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 4 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 
ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 6 
กับพันธกิจของสถาบัน  
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
           ปรชัญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
           แผนพัฒนาปรับปรุง 11 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
            ระบบการจัดการศึกษา 13 
 การด าเนินการหลักสูตร 13 
 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 19 
 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 39 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 40 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  44  
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 45 
 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 49 



 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

                  หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล (ต่อ) 
 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 50 
 จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 52 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 52 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 52 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์  
การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 54 
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 55 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ  
การก ากับมาตรฐาน 56 
บัณฑิต 57 
นิสิต 58 
อาจารย์ 61 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 62 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 66 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 67 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
การประเมินประสิทธิผลของการสอน 69 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 70 
การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 70 
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 70 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา 73 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสูตร  74 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 76 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 88 



 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

             หน้า 
ภาคผนวก (ต่อ) 

ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 95 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 103 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร                                    170   
ภาคผนวก ซ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 198 

  



 
 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25520091107589 
  ชื่อหลักสูตร   

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science Research 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
 ชื่อย่อ: ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Applied Behavioral Science Research) 
 ชื่อย่อ: Ph.D. (Applied Behavioral Science Research) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
(แบบ 1) 

ระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
(แบบ 2) 

(แบบ 1.1) (แบบ 2.1) 

วุฒิที่สมัคร ปริญญาโท ปริญญาโท 

หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1.1    
          หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1    
            
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรเฉพาะของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

1. มีความร่วมมือกับสถาบันในประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสถาบันฯ ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน เพื่อความ
ร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการ การท าวิจัยร่วมกัน เป็นต้น  
  2. มีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ (1) International Islamic 
University of Malaysia (IIUM) ประเทศมาเลเซีย (2) University Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย 
(3) University Mercu Buana (UMB) ประเทศอินโดนีเซีย และ (4) University Islam Indonesia (UII) 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น และท าวิจัยร่วมกัน 
 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์เพียงสาขาวิชาเดียว 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
พ.ศ. 2560 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา 2565 
   
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้ง
ที3่/2565 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่  22เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2565 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 5/2565เมื่อวันที่ 12
เดือน เมษายน พ.ศ.2565 
   
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2567 
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา 
สังคมวิทยา การศึกษา การพัฒนามนุษย์และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มานุษยวิทยาเชิงธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นต้น  
 2. นวัตกรด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
 3. นักบริหารโครงการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 4. นักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน 
 6. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้านการวิจัยและฝึกอบรม เช่น บริษัทวิจัย บริษัทฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จนัประเสรฐิ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง),2544                                                       
วท.ด. (การวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์),2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

XXXX 
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หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

2 รศ.ดร. อังศนิันท์  อินทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์),2531                                                     
วท.ม. (สุขศึกษา),2536                                                                                                      
ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),2545                              

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

XXXX 

3 ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
 

ร.บ.   (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา),2543                                          
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์),2545                                                                            
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์),2552                                                                              

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

XXXX 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
             11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 
2570) ที่ยังคงน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาน าการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนา
ประเทศเช่นเดียวกับแผนฯ ฉบับที่ 11 (2555 -2559) และ ฉบับที่ 12 (2560 -2564) ทั้งนี้ การพัฒนาของ
ประเทศยังคงประสบกับความท้าทายของสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่ส่งผลกระทบในภาพกว้างของ 
Technological Disruption จากปัจจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Big Data, Virtual Reality and Augmented 
Reality นวัตกรรม พลังงาน เศรษฐกิจเสรี โครงสร้างประชากร การเกิดภัยธรรมชาติ และปัญหาสังคม ความ
มั่งคงปลอดภัยที่กระทบต่อการเติบโตของประเทศทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและต่อคุณภาพ
ของคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตการท างานที่ต้องปรับตัวสู่วิ ถีปกติใหม่ (New Normal) และระบบการศึกษาต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการด ารงอยู่และอนาคตของงาน (Future of Work) ที่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมที่มีแนวโน้มรูปแบบการท างานที่เป็นอิสระท าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์ และลักษณะการจ้างงาน
จะไม่มีรูปแบบมาตรฐาน (Non-standard Form of Employment: NSE) มากขึ ้น และจากความท้าทาย
ภายนอกนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศโดยเฉพาะการบ่มเพาะและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีภูมิคุ้มกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมเพ่ือการเติบโตเรียนรู้และพัฒนาในอาชีพได้
อย่างยั่งยืนและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น จะเห็นได้
ชัดว่า พฤติกรรมของบุคคล มีการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ศึกษาทางไกล พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ประชุมทางไกล เรียนออนไลน์ เรียนรู้ผ่านวิดีโอออนไลน์  เป็นต้น จึงเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามวิถีปกติใหม่เรียบร้อยแล้ว  
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       จากวาระการพัฒนาของโลกในอนาคต การพัฒนาการศึกษาจึงมุ่งพัฒนาและผลิตบัณฑิต ให้
สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากที่มี “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ 
“รายได้สูง”  ด้วยการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี พ.ศ. 2560–2579  ตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกลไกที่ส าคัญด้วยการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) ตลอดทั้งบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของสหประชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  โดยเฉพาะ
เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 16 สังคม
สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กลับพบว่า 
ประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านผลผลิตของงานวิจัย ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุน ขาดแคลนบุคลากรด้าน
การวิจัยโดยมีสัดส่วนต ่าเพียง 1,350 คนต่อประชากร 1 ล้านคน เมื่อเทียบกับ เกาหลีใต้ที่สูงถึง 7,498 คนและ
มาเลเซียที่มีนักวิจัย 2,397 คนต่อประชากร 1 ล้านคน (ธนาคารโลก และ สอวช., 2562) นอกจากนี้การวิจัยยัง
ไม่ก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติเท่าที่ควร ทั้งนี้ การผลิตนักวิจัย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมยังถือ
เป็นตัวชี้วัดหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเร่งแก้ปัญหาด้วยการปลูกฝังศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิต
นักศึกษา มุ่งเน้นให้นิสิตได้เห็นความส าคัญของการท าวิจัยโดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการวิจัย มีการบูรณาการ
การสอนพร้อมงานวิจัย ใช้งานวิจัยเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้นิสิตนักศึกษา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2559; 
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, 2559) ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประเทศด้วยการผลิตนักวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงต่อไป  
 
          11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)  ในประเด็นของ

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ยังคงส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น

การสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทาง

การศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การกระจายรายได้

และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังสามารถเพ่ิมช่องทางการขายสินค้า

และบริการให้กับภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามความแพร่หลายของเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลกออนไลน์

ยังคงส่งผลให้เด็กและเยาวชนจ านวนมากได้รับการเลี้ยงดูด้วยสื่อและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมและ

พัฒนาการ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาทางสังคมในอนาคต อาทิ พฤติกรรมการกระท าความผิดบนโลกไซเบอร์ 

พฤติกรรมติดเกม พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง รวมทั้งความเปราะบางด้านจิตใจของ

ประชาชน อันเกิดจากการเป็นสังคมที่นิยมวัตถุ การให้ความส าคัญกับความโด่งดังและการเป็นที่รู้จักมากกว่า
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การยึดมั่นในศีลธรรมและความถูกต้อง การมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและสุดโต่งในโลกเสมือน (virtual world) 

ซึ่งอาจน ามาสู่การสร้างอคติและความเกลียดชังในกลุ่มที่แตกต่างจากตน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิ่งที่

หลักสูตรจ าเป็นต้องวิเคราะห์ และท าความเข้าใจด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่มี

ความซับซ้อนและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น  

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตด้วยวิถี

ปกติใหม่ (New Normal) ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ความพลิกผันทางเทคโนโลยี (technology disruption) นั้นเกิดขึ้น

รวดเร็วและรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดแรงงานที่บางอาชีพอาจถูกลดจ านวนลงหรือถูกทดแทน

ด้วยหุ่นยนต์และจักรกล ดังนั้นแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ คือ การพัฒนาก าลังคนให้มีสรรถนะ

สูง เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยการเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นทางด้านเทคโนโลยีในทุกมิติของ

ชีวิต ทั้งด้านการเรียนการสอน การท างาน และการใช้ชีวิต รวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรได้ค านึงถึงประเด็นส าคัญ

เหล่านี้ จึงปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว เพื่อผลิตทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพซึ่งจะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่ทิศทางที่พึง

ประสงค์ได ้

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
         12.1 การพัฒนาหลักสูตร       
 จากผลกระทบของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทางหลักสูตรจึงก าหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
และมีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในอนาคตทั้งด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal) ด้านภาวะผู้น าตนเอง (Self-leadership) และด้านดิจิทัล (Digital skill) เพื่อสร้างเครือข่าย
การวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาสังคมที่ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศ  
  ส าหรับการออกแบบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแบบ New 
Normal และการยกระดับความเป็นวิชาการนานาชาติ ได้แก่ ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย 
ส่งเสริมให้ใช้วิธีวิทยาที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างภูมิปัญญาใหม่ บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมวิจัยกับอาจารย์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรม
นอกจากนี้ ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความสามารถในการท าวิจัยในลักษณะ
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บูรณาการศาสตร์ บูรณาการวิธีวิทยาการวิจัย ซึ่งยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นิสิตเป็นทุนมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสอดรับกับโลกในยุคปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 
 
             12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งผลิตนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีความสามารถในการถ่ายทอด และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในยกระดับคุณภาพชีวิตบุคคล
และสังคม 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 
     รายวิชาใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ หรือ หลักสูตรอื่นๆ ตามความ

สนใจของนิสิตทั้งแบบนับหน่วยกิตหรือไม่นับหน่วยกิต 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
      ทุกรายวิชาเปิดโอกาสให้นิสิตจากหลักสูตรอื่นๆ เช่น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยาประยุกต์ หรือ นิสิตในหลักสูตรอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรียนหรือเลือกเรียนได้ตามความสนใจของ
นิสิตทั้งแบบนับหน่วยกิตหรือไม่นับหน่วยกิต 

13.3 การบริหารจัดการ 
ด้วยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บางรายวิชาจึงสามารถตอบสนองความต้องการ

ของหลักสูตรอื่นที่ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย การด าเนินการเรียนร่วมของ
หลักสูตรนี้จะเป็นการท างานและการประสานงานร่วมกันกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับหลักสูตรที่
ต้องการเรียนร่วม โดยเฉพาะหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล ้ช ิด เนื่องจากเป็นหลักส ูตรบูรณาการที ่ เก ิดข ึ ้นร ่วมกันระหว่างสถาบันว ิจ ัยพฤติกรรมศาสตร์                 
คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 



 
 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญา 
  ผลิตนักวิจัย นักพัฒนา และนวัตกรที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน 
  
      1.2 ความส าคัญ 
     พฤติกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยยึดมั่น
ในหลักการที่ว่า องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์ในสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการศาสตร์หลายด้าน เพื่อช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น 
และส่งผลต่อเนื่องไปยังการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับสังคม และน าไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 
2560–2579 ที่มุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม ด้วยการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ มีศักยภาพทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสังคมดิจิทัล และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมทักษะการท างาน Hard skills ที่เกี่ยวข้องกับ ความ
รอบรู้ด้านดิจิทัล วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะที่เทคโนโลยีและทักษะทางพฤติกรรม (Non-
Cognitive/Soft Skills) หรือทักษะมนุษย์ มากขึ ้นที ่ไม่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยีได้  อาทิ การคิด        
การท างานเป็นทีม การจูงใจในการเรียนรู ้และพัฒนา และการเ รียนรู ้ที ่สนับสนุนศักยภาพรายบุคคล 
(Personalized learning) ซึ่งมีบทบาทส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งภายใต้แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 มุ่งขับเคลื่อนภาคอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้ง
ในวัยเรียนที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยท างาน (Manpower) ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน (Soft & 
Hard Skills)  การจัดการศึกษาส าหรับวัยท างานที่ประสงค์จะกลับเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนองค์
ความรู้และทักษะในระดับที่สูงขึ้นไป สร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะการท างาน การเปลี่ยน
สายงาน (Reskills & Up skills) รวมถึง พัฒนาก าลังคนรูปแบบใหม่ การพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง อาจารย์
นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา (Brainpower) ให้ได้รับการพัฒนาและเปิดโอกาสเพื่อการสร้าง
งาน สร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ การสร้างระบบนิเวศวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา (Research Ecosystem Building) ที่เอื ้อต่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาความเป็น
ผ ู ้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) และจ ัดระบบ  อุดมศ ึกษาใหม ่ (Higher Education 
Transformation) ให้มีความเข้มแข็งสามารด าเนินพันธกิจเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มสถาบัน เพ่ือ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาขึ้นสู่ระดับโลก (Word University Ranking) ซึ่งย่อมมีผลต่อ การพัฒนาประเทศ
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมขีดสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่จะน าซึ่ง
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ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม การลดปัญหาความเหลื่อมล ้าและยกระดับคุณภาพชีวิต  ให้แก่
ประชาชนในวงกว้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวได้ด าเนินการผ่านทางกลยุทธ์หลักคือการวิจัยซึ่งจะสามารถสอดรับกับประเด็น
ที่ท้าทายของส านักงานการวิจัยแห่งชาติที่วิเคราะหว์่า ประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางการวิจัยที่มีคุณภาพและ
ยังขาดบุคลากรที่สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร
ทางการวิจัยและมาตรฐานการวิจัยจึงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
20 ปี ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนสังคมและ
เศรษฐกิจ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน” โดยมีทิศทางการพัฒนาคือ สร้างความรู้ ภูมิปัญญา บริหารจัดการ
ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย และ สร้างผลผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพ่ิม ธ ารงคุณค่าทางจริยธรรม
ในสังคม การพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการบริโภคที่มุ่งสู่ความยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่นและทุนทางสังคม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานการศึกษา และการเรียนรู้ และส่งเสริมการ
เข้าถึงฐานทรัพยากรและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและยั ่งยืน ซึ ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2584) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วิจัยและนวัตกรรม ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  3 ด้านคือ 1) เพ่ือให้ศาสตร์/หลักสูตร/การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและชี ้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ (Excellent Curriculum)  2) เพื ่อให้มี
งานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Research Expert) และ 3) เพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่สากล (Globalization) โดยมีตัวชี้วัดหลักคือ 1) QS Asia University ภายใน 5 ปี
อยู่ล าดับ Top 300 ในขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 401-450 และ 2) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน Learning 
Outcome ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้าน ประสิทธิภาพของผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บัณฑิต และศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และความต้องการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์มีการก าหนดเป้าหมายหลักทางวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาด้านวิถีชีวิตโดยใช้
ศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการก าห นด
เป้าหมายหลักทางการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างปัญญาของนิสิตและบุคลากรให้เกิดลักษณะที่
พึงประสงค์ซ่ึงเอ้ือต่อการพัฒนาสังคมต่อไป 
  อนึ่งศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา และสังคมวิทยา มักเป็น
ศาสตร์ที่มีจุดก าเนิดมาจากสังคมตะวันตกที่ไม่อาจน ามาใช้ในบริบทที่ต่างออกไป เช่น ในสังคมไทยจะต้องมี
การปรับให้เหมาะสมกับบุคคลและสังคมที่มีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่างกัน จึงต้องมีการประยุกต์ทั้งด้าน
แนวคิด/ทฤษฎีและวิธีการวิจัยให้เหมาะกับบริบท นอกจากนี้ การใช้ศาสตร์เพียงศาสตร์เดียวก็ไม่สามารถท า
ความเข้าใจปัญหาของบุคคลและสังคมได้อย่างลึกซึ้ง และครอบคลุม จึงต้องใช้ความรู้จากหลายศาสตร์บูรณา
การร่วมกันในการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลและสังคม ผ่านวิธีการวิจัยที่หลากหลายทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ร่วมกันตามความเหมาะสมกับลักษณะปัญหา บริบท และกลุ่ มเป้าหมายของการ
วิจัย โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุค New normal เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการ
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วิจัยหรือแก้ไขปัญหาบุคคลและสังคมได้อย่างลึกซ้ึงและครอบคลุม จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์ ที่มีลักษณะสหวิทยาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยและสังคม
ตะวันออกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้สามารถน าไปใช้จริง 
 
      1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1) สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยใช้การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แบบ  
บูรณาการเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม  
   2) สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
   3) สามารถด าเนินการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์บนพื้นฐานจรรยาบรรณการวิจัยได้
อย่างเหมาะสม   
  1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 
  1) ELO 1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวิธ ีว ิทยาการวิจัย เพ่ือ
ประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ELO2 สามารถประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพื่อเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและสังคม 

3) ELO3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจัย 

4) ELO4 เป็นผู้น าในการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม 
  1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือสิ้นปีการศึกษา  
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์มีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่แสดงถึงสมรรถนะของดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อ
สามารถพัฒนาบุคคล เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละชั้นปี ดังนี้ 
  ปีที่ 1  
    1) วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้และ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ปีที่ 2  
    1) ประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพื่อเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและสังคม 
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          2) เป็นผู ้น  าในการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม 
   ปีที่ 3  
      1) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจัย 
              2) เป็นผู้น าในการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม      
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

การพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUNQA 

1.ส่งเสริม พัฒนา ก ากับติดตามให้หลักสูตรได้
มาตรฐาน AUN-QA  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลักสูตรที่
ได้รับรองตามเกณฑ์ AUN-QA  

หลักสูตรได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน AUNQA 

3. ส่งเสริม ก ากับติดตามการท าปริญญานิพนธ์
และการเผยแพร่บทความวิจัยของนิสิต  

ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา
ตามแผนของหลักสูตร  

การจัดการเรียน 
การสอนในแบบ 
New Normal 

1. สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนแบบ New Normal  
 

2. ส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัลของคณาจารย์เพ่ือน ามาใช้ใน 
การจัดการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบ
ดั้งเดิมจากครูที่เป็นผู้สอนสู่ครูผู้สนับสนุน 
การเรียนรู้ (Facilitator)  

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนเชิงรุก และใช้เทคโนโลยี
และดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

การยกระดับความเป็น
วิชาการนานาชาติ 

1. การจัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษาใน
บางรายวิชา 
2. จัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนและ
วิชาการท่ีมุ่งสู่ความเป็นสากล 

จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นปีละ 1 วิชา 

3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

จ านวน MOU ที่สถาบัน
ต่างประเทศร่วมพัฒนานิสิต 
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แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

4. สร้างเครือข่ายวิชาการในระดับนานาชาติ  

5. ฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะของ
การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในการท าการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  

- ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วม 
- จ านวนผลงานนิสิตที่เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ 

6. ส่งเสริมการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF) 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรอง
สมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตาม
กรอบมาตรฐานของสหราช
อาณาจักร (UKPSF) 

การยกระดับการวิจัย
และนวัตกรรม 

1.การส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ที่
หลากหลาย  

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรม 

2.การส่งเสริมให้ใช้วิธีวิทยาที่เน้นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างภูมิ
ปัญญาใหม่   

4.การบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม   

5.ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมวิจัยกับอาจารย์ 

6.ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1 ระบบ 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
 
     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
       การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนอาจจัดตามความเหมาะสมเป็นกรณีพิเศษได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการ  ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
          2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน โดยภาคการศึกษาแบ่งได้ดังนี้ 
  ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 โดยการจัดการเรียนการสอนจะมีการเรียนในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา17.00-20.00 และหรือ เรียนเสาร์ 
อาทิตย์ ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) แม้ไม่มีการศึกษารายวิชา แต่หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม
เสริมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดการเรียนรู้ในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือตามนัดหมาย 
      
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)  
  1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่มี
การท าปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์



14 
 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

  2) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมี
ประสบการณ์ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
นักวิจัยร่วม 
  3) มีผลงานว ิจ ัยที่ ไม ่ใช ่ส ่วนหนึ ่งของปริญญานิพนธ ์ระดับปร ิญญาโทตีพ ิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนีอ้าจเป็นชื่อผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (corresponding author) หรือนักวิจัยร่วม 
  4) สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
   5) ในกรณีที ่เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  ในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัครไม่จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อที่ 2) 
และ 3) แต่ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในฐานะนักวิจัยร่วมในระหว่างศึกษา 
 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  
  1) เป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่มี
การท าปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
  2) สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
    
    2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)  
  1) นิสิตส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานด้านระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากัน  
  2) นิสิตบางส่วนต้องได้รับการเติมเต็มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    
 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  
             1) นิสิตบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย และ เนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ไม่เท่ากันท า
ให้ขาดความเข้าใจพ้ืนฐานที่สามารถต่อยอดไปยังการเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
             2) นิสิตบางส่วนต้องได้รับการพัฒนาด้านการเขียนเชิงวิชาการ 
       3) นิสิตบางส่วนต้องได้รับการพัฒนาด้านการอ่านและจับใจความส าคัญจากบทความวิชาการ/
บทความวิจัยภาษาอังกฤษ     
 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) 
  1) กลยุทธ์ด าเนินการเพื ่อแก้ปัญหาและข้อจ ากัดเรื ่องความรู ้พื ้นฐานที่ไม่เท่ากัน หลักสูตร
ด าเนินการดังนี้ 
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   1.1) วิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อให้ทราบว่า แต่ละคนมีพื้นฐานด้านระเบียบวิธีวิจัยและ
เนื้อหาด้านพฤติกรรมศาสตร์อยู่ในระดับใด จากนั้นจึงจัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานให้แก่นิสิตตามความรู้
พื้นฐานและความต้องการซึ่งการจัดการเรียนรู้มีทั้งแบบในชั้นเรียน จัดอบรมออนไลน์ และการให้เรียนรู้ผ่าน
ระบบคลังข้อมูล E-learning 
   1.2) แนะน าให้นิสิตเข้าชั้นเรียนในหลักสูตรที่มีวิชาเรียนเพ่ือเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านระเบียบ
วิธีวิจัย และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์  
   1.3) ฝึกประสบการณ์ในการท าว ิจ ัยโดยสนับสนุนให้น ิสิตมีส ่วนร่วมร่วมท าว ิจ ัยกับ
โครงการวิจัยของสถาบันในประเด็นที่สถาบันฯ มีความเข้มแข็ง ได้แก่ การวิจัยด้านครอบครัว การวิจัย
พฤติกรรมการท างาน การวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัยพฤติกรรมส่งเสริมและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน 
การวิจัยพฤติกรรมเศรษฐกิจ 
  2) กลยุทธ์ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาและข้อจ ากัดเรื่องทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ หลักสูตรด าเนินการโดยจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการอ่าน การสรุปความจากบทความภาษาอังกฤษ  
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศแลกเปลี่ยน
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ และมอบหมายให้นิสิตสืบค้นและอ่านงานวิจัย
จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติเพ่ืออ้างอิงในปริญญานิพนธ์ 
  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  
      1) วิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เรียนตามพื้นฐานด้านระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหาด้านพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อให้ทราบว่าแต่ละคนมีพื้นฐานระดับใดและต้องเข้ารับการปรับพื้นฐานในรายวิชาใด ในประเด็นใด โดยใน
หลักสูตรมีการจัดวิชาบูรพวิชาทางระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า ทั้งการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดฝึกอบรมออนไลน์ หรือ การให้เรียนรู้ผ่าน E-learning รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิต
เข้ารับการอบรมในหัวข้อระเบียบวิธีวิจัย สถิติและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
  2) ก าหนดให้นิสิตเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการอ่านและการแปลบทความภาษาอังกฤษ
ของสถาบันภาษาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความภาษาอังกฤษ
ในทุกรายวิชาเพื่อให้นิสิตคุ้นเคยกับการอ่านและการแปลบทความภาษาอังกฤษหรือจัดกิจกรรมพิเศษโดยเชิญ
วิทยากรชาวต่างประเทศมาช่วยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ  
  3)  จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาการเขียนเชิงวิชาการให้กับนิสิตอย่างต่อเนื ่องและ
มอบหมายให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ/บทความวิจัยในทุกรายวิชา ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการช่วยท าให้
นิสิตเรียนรู้ลักษณะการเขียนเชิงวิชาการ 
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    2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)  
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  
จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับแต่ละปีและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 3 - - 10 10 10 

รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

   
    2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
   

รายละเอียดรายรับ 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x 

จ านวนรับ) 

ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

หลักสตูร ปร.ด. (แบบ 1.1)  1,400,000 2,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

รวมรายรับ 1,400,000 2,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
หลักสตูร ปร.ด. (แบบ 2.1) 1,400,000 2,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

รวมรายรับ 1,400,000 2,800,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
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2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)  

หมวด ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   
ค่าตอบแทนผูส้อน  -  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 3 ปี) 200,000.00  
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  200,000.00  

กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต)            1,500,000.00  
ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ    85,000.00  

ค่าทุนนิสิต -  
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ 100,000.00  
หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่หลักสตูร -  

    → ค่าใช้จ่ายรวม 2,085,000.00  

    → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติขั้นต ่า 10 คน) 208,500.00 208,500.00 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 52,125.00  260,625.00 
งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต ่า 5%) 13,031.25  

งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต ่า 5%) 13,031.25  
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือคา่สาธารณูปโภค ร้อยละ 10 26,062.50   
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 24,400  285,025.00 

ปริญญานิพนธ์   

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท/นิสิต 1 คน) 2,500.00  

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 6,000 บาท/นิสิต 1 คน) 6,000.00  

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน 5,000 บาท/นิสิต 1 คน) 5,000.00  

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์   

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,500 บาท/นิสิต 1 คน) 4,500.00  

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 6,000 บาท/นิสิต 1 คน) 6,000.00  

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท/นิสิต 1 คน) 400.00   
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 20) 83,908.75 368,933.75 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 50,610.00  419,543.75 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (5,450 x 3 ปี) 16,350.00  
ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000.00  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี) 3,120.00  
 ค่าธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลัย (7,380 x 3 ปี) 22,140.00   
ประมาณการงบประมาณหลักสูตร ปร.ด. แบบ 1.1   419,543.75 
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หมวด ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ปร.ด. แบบ 1.1 เน้นวิจัย  420,000.00 

 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  

  
  

ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   

ค่าตอบแทนผูส้อน  400,000.00  
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x 3 ปี)  200,000.00   

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์  235,000.00   
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสมัมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต)             1,000,000.00   
ค่าครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ  150,000.00   

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ  100,000.00   

หรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลักสูตร -  

→ ค่าใช้จ่ายรวม 2,085,000.00  

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิตขั้นต ่า 20 คน) 208,500.00 208,500.00 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 52,125.00 260,625.00 
งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต ่า 5%)  15,437.50   

งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต ่า 5%)   15,437.50  
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือคา่สาธารณูปโภค ร้อยละ 10  30,875.00    

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 24,400.00 285,025.00 

ปริญญานิพนธ์   

3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท/นิสิต 1 คน) 2,500.00  

3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 6,000 บาท/นิสิต 1 คน) 6,000.00  

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน 5,000 บาท/นิสิต 1 คน) 5,000.00  

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์   

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,500 บาท/นิสิต 1 คน) 4,500.00  

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 6,000 บาท/นิสิต 1 คน) 6,000.00  

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท/นิสิต 1 คน) 400.00   
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย  83,908.75 368,933.75 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 50,610.00 419,543.75 
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (5,450 x 3 ปี)  16,350.00   
ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3 ปี)  9,000.00   
ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี)  3,120.00   
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ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 ค่าธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลัย (7,380 x 3 ปี)  22,140.00    
ประมาณการงบประมาณหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน  419,543.75 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ปร.ด. แบบ 2.1 มีวิชาเรียน  420,000.00 

 
         2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ แบบชั้นเรียนผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ 
 
         2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร   
         3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)  
   เป็นแบบการศึกษาที่ไม่มีการศึกษารายวิชา แต่เน้นการท าวิจัย และท าปริญญานิพนธ์ 48 
หน่วยกิต โดยอาจมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 
    เป็นแบบการศึกษาที่เน้นการท าวิจัย โดยมีการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
   
          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) 
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หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ - 
      - กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั - 

      - กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ - 

ข.  หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) - 
ค.  ปริญญานิพนธ์ 48 

รวม 48 

หมายเหตุ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยไม่มีรายวิชา อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแผนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร มีรายละเอียดเพิ่มในหัวข้อ 
3.1.4 แผนการศึกษา   
   
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 
  ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท ต้องลงทะเบียนเรียนตามตารางแสดงรายวิชา/ปริญญา
นิพนธ์ตามเกณฑ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ส าหรับผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท) 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก.  หมวดวิชาบังคับ 9 
      - กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจยั 6 

      - กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 3 

ข.  หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 3 
ค.  ปริญญานิพนธ์ 36 

รวม 48 

หมายเหตุ: ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ที่มีพื้นความรู้ในรายวิชาสถิติและพฤติกรรมศาสตร์น้อย
หรือไม่มีเลย จะต้องลงเรียนรายวิชา วป 501 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิง
จิตวิทยา และ/หรือ วป 541 พื้นฐานทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ในหลากหลายมุมมอง ซึ่งถือเป็นวชิา
บูรพวิชา (Prerequisite) ในหมวดนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต นอกเหนือจากรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก 
   

3.1.3 รายวิชา  

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) 
ปพอ892  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก                                      48 หน่วยกิต 
GRD892  Dissertation 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 
ก. หมวดวิชาบังคับ 
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย (6 หน่วยกิต) 
วป701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง       3(2-2-5) 
RB701 Advanced Research Methods in Behavioral Science  
วป809 ปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง 3(1-4-4) 
RB809 Advanced Research Practicum  

 
กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ (3 หน่วยกิต) 
วป881 สัมมนาปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(1-4-4) 
RB881   Seminar in Philosophy of Behavioral Science  
   

ข. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย และ/หรือกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตจะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกระดับปริญญาเอก คือ รายวิชาที่เลข
รหัสหลักร้อยขึ้นต้น ด้วยเลข 7 หรือ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นนอกหลักสูตร นอกส่วนงาน และนอก
มหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 
ค. ปริญญานิพนธ์   
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 36 หน่วยกิต 
GRD891   Dissertation  
 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
วป702 การวิจัยผสานวิธีทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
RB702 Mixed Methods Research in Behavioral Science  
วป703 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(2-2-5) 
RB703 Advanced Qualitative Research  
RB704 
วป704 

ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยขั้นสูง 
Academic English Skills and Advanced Research  

3(2-2-5) 

วป705 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ 3(2-2-5) 
RB705 Innovative Behavioral Assessment  
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วป711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral Science  
วป712 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์   2(1-2-3) 
RB712   Structural Equation Modeling in Behavioral Science Research  
วป713 การวิเคราะห์พหุระดับในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB713 Multilevel Analysis in Behavioral Science Research  
วป714   การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาวในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB714   Longitudinal Data Analysis in Behavioral Science Research  
วป715   การสังเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5) 
RB715   Research Synthesis  
วป800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB800 Selected Topics in Behavioral Science Research  

 
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 
กลุ่มสหวิทยาการ 
วป721   ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร  3(3-0-6) 
RB721   Leadership Membership and Organization Development  

วป722 จิตวิทยาการปรึกษากับการพัฒนาบุคคล 3(3-0-6)   
RB722 Counseling Psychology and Human Development  

วป723   พฤติกรรมศาสตร์ด้านเพศภาวะและเพศวิถี                              3(2-2-5) 
RB723 Basic Behavioral Science of Gender and Sexuality  

วป731 การวิจัยและกลวิธีเทคนิคในการพัฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของ
งาน     

3(3-0-6) 

RB731   Research and Techniques for Development of Work Effectiveness  

วป761   พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์                                         3(3-0-6) 
RB761   Buddhism and Human Behavior Development  

วป781   การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการท างาน      3(3-0-6) 
RB781 Work Socialization  

วป782 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม     3(3-0-6) 
RB782   Morality and Personal - Social Development  

วป783   การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
RB783  Research and Policies in Human Resource Development  
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วป882   หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
RB882   Special Topics in Behavioral Science  

วป883   สัมมนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาเยาวชน 3(1-4-4) 
RB883   Seminar in Youth Development Research  

   
ความหมายของเลขรหัส (แบบ 2.1) 
รหัสตัวอักษร 
           วป (RB) หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
รหัสตัวเลข 
  เลขรหัสหลักร้อย  หมายถึง  ระดับปริญญา 

เลขรหัสหลักสิบ   หมายถึง  วิชาแขนง 
หลัก   รหัส ความหมาย 

ร้อย  ระดับปริญญา ได้แก่ 
     7 และ 8 วิชาระดับปริญญาเอก 
สิบ  แขนงวิชาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ 
    0 วิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
    1 วิชาที่เก่ียวกับสถิติ และคอมพิวเตอร์ 
   2,3 วิชาที่เก่ียวกับจิตวิทยาในหมวดพฤติกรรมศาสตร์ 
   4,5 วิชาที่เก่ียวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในหมวด

วิชาพฤติกรรมศาสตร์ 
    6 วิชาที่เก่ียวกับสังคมศาสตร์อื่น ๆ 
    7 วิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
    8 วิชาที่เป็นสหวิทยาการ 
    9 วิชาสัมมนา หรือหัวข้อพิเศษ หรือปฏิบัติการ 

วิจัยหรือการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือปริญญานิพนธ์ 
 
          3.1.4  แผนการศึกษา  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยโดยไม่มีรายวิชา ซึ่ง
หลักสูตรฯ จัดท าแผนการลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ (รหัสวิชา GRD892 จ านวนรวม 48 หน่วยกิต) โดยแบ่ง
หน่วยกิตในแต่ละภาคเรียนที่สามารถลงทะเบียนได้ เป็น จ านวน 6, 9 หรือ 12 หน่วยกิต ดังนี้ 
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ชั้นปี /ภาคเรียน  แบบท่ี 1 แบบที่ 2 แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 5 แบบท่ี 6 

1/1 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 0 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
1/2 0 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

2/1 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

2/2 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
3/1 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  6 หน่วยกิต 

3/2 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 
 นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้เตรียมแผนกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละภาคส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มดัง

ตาราง แผนกิจกรรมการเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1)
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แผนกิจกรรมการเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) 
ปรับพื้นฐาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1 2 1 2 1 2 

ชุดกิจกรรมที ่1  

- กิจกรรมการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรมการเขียนหัวขอ้ปริญญา
นิพนธ์ตามแนวทางของการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ 

- กิจกรรมสัมมนาความรู้ทางการวจิัยและการวจิัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์แบบบูรณาการ 

 ชุดกิจกรรมที2่  
- กิจกรรม soft skill ทกัษะส่วนบุคคล ทักษะอาชีพ ทกัษะทางสังคม (บัณฑิตวิทยาลัย) 

- กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ชุดกิจกรรมที ่3 

การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ ์ การสอบเค้าโครงปรญิญา
นิพนธ์ 

การเผยแพร่งานปริญญานิพนธ์ และการสอบปากเปลา่ปรญิญานิพนธ์ 

 - กิจกรรมการออกแบบการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สอบวัดคุณสมบัติ  
- กิจกรรมอบรมจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเขียนบทความเชิง
สังเคราะห์ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ประมวลเอกสาร 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
เขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ทางพฤติกรรมศาสตร์ให้ได้
มาตรฐาน 

- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือส าหรับการวิจยั
ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

- กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเขียนบทความวจิัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาต ิ

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การเขียนอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ 

 ชุดกิจกรรมที ่4 

การสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying Examination)  

การสอบสมิทธภิาพทางภาษา (Listening, Speaking, Reading, Writing) ตามเงื่อนไขของมหาวทิยาลัย            

ชุดกิจกรรมที ่5 
กิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 
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จากแผนกิจกรรมการเรียนตลอดหลักสูตร มีเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม เงื่อนไข 

ชุดกิจกรรมที่ 1 

ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

1) เข้าร่วมสัมมนาตามหัวข้อที่หลักสูตรจัดให้ ได้แก่  
- กิจกรรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรมการเขียนหัวข้อปริญญานิพนธ์ตามแนวทางของการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์  
- กิจกรรมสัมมนาความรู้ทางการวิจัยและการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์แบบบูรณาการ 
2) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง ฟังบรรยายใน
รายวิชาของหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่
หลักสูตรจัดให้ 

ชุดกิจกรรมที่ 2 

พัฒนาทักษะ Soft Skill 1) เข้าร่วมกิจกรรม soft skills ทักษะส่วนบุคคล ทักษะอาชีพ และ
ทักษะทางสังคม ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ 
2) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3) น าเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่าในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยหรือท่ีประชุมระดับชาติที่จัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือท่ี
ประชุมระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ชุดกิจกรรมที่ 3 

การเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 

1) เข้าร่วมกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้ ได้แก่  
- กิจกรรมการออกแบบการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณสมบัติ  
- กิจกรรมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
2) เสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์และผ่านการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์
ในภาคเรียนที่ 1 

การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 

1) เข้าร่วมกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้ 
2) ยื่นสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบเค้าโครงฯ ภายใน
ภาคเรียนที่ 3 

การเผยแพร่งานปริญญานิพนธ์ และ
การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

1) เข้าร่วมกิจกรรมที่หลักสูตรจัดให้ ได้แก่  
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กิจกรรม เงื่อนไข 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์  
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ  
- กิจกรรมพัฒนาทกัษะการเขียนอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
2) ตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานปริญญา
นิพนธ์ โดยผลงานนั้นต้องเป็นบทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) อย่าง
น้อย 3 บทความ และต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/ 
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1/กลุ่มท่ี 
2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ตามประกาศของ สกอ. ทั้งนี้ต้องมี
อย่างน้อย 1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
3) ยื่นสอบปริญญานิพนธ์และผ่านการสอบปริญญานิพนธ์ ภายในภาค
เรียน 6 

ชุดกิจกรรมที่ 4 

สอบวัดคุณสมบัติ สอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านในภาคเรียนที่ 2 

สอบสมิทธิภาพทางภาษา  สอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน (Listening, Speaking, Reading, 
Writing) ให้ผ่านก่อนสอบปริญญานิพนธ์ 

ชุดกิจกรรมที่ 5 
การรายงานความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ อย่างน้อย 4 ครั้ง

ตลอดหลักสูตร 

  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)     
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
วป701  วธิีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์         3(2-2-5)                                                วิชาเลือก                                        (เลือก 1 วิชา 3 หนว่ยกิต)                                                                       

วป881 สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์          3(1-4-4)                                                                                                                                                      

  

รวม 6 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
วป809 ปฏิบัตกิารวจิัยขั้นสูง                        3(1-4-4) ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  9 หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  9 หน่วยกิต  
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รวมรายวิชา 3 หน่วยกิต 

และปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  9 หน่วยกิต ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก  9 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

 

   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย   
วป701   วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
RB701   Advanced Research Methods in Behavioral Science  
              ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูงที่ใช้เพ่ือการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และ
วิธีวิจัยใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติวิธีวิจัยในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 
              A study of advanced principles and research methods for individual and social 
developments through different approaches and new research methods that the students 
are interested to analyze and practice in a behaviorally proper manner 
 
วป702 การวิจัยผสานวิธีทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
RB702 Mixed Methods Research in Behavioral Science  
               ปรัชญาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสานวิธี ลักษณะส าคัญของ
งานวิจัยผสานวิธีและแนวโน้มในอนาคต แบบแผนการวิจัยผสานวิธี อภิปรายประเด็นของงานวิจัยผสานวิธี
ทางพฤติกรรมศาสตร์ 
               Philosophy in quantitative, qualitative and mixed methods research, key 
characteristics of mixed methods research and trends in the future, mixed methods 
research designs, discussion of issues in behavioral science mixed methods research 
 
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง 3(2-2-5) 
RB 703 Advanced Qualitative Research  
              แนวคิดหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ การวิจัยเชิง
ชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจาก
ฐานราก ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน
การวิจัย 
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             The concept of qualitative research typology of qualitative research. 
Ethnography, Phenomenology, Case study, Grounded theory. Practices in research 
design, data collection, data analysis and report writing 
 
RB704 Academic English Skills and Advanced Research  3(2-2-5) 
วป704 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและการวิจัยข้ันสูง  
              ทักษะการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนักพฤติกรรมศาสตร์  การใช้จรรยาบรรณในการ
วางแผน ด าเนินการ และเขียนรายงานการวิจัย การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดย่อและรายงานการ
วิจัย การฝึกการน าเสนอ เค้าโครงการวิจัย และผลจากการวิจัย 
              An emphasis on critical research skills for behavioral science graduates, with an 
appreciation of research ethics in planning, conducting and reporting research. Students 
will learn about the APA style and apply their learning to their research work by writing 
abstracts and research papers. Communication skills will be strengthened by practicing 
presentations of research proposals, and research works 
 
วป705 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ 3(2-2-5) 
RB705 Innovative Behavioral Assessment  
              พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนในยุคดิจิทัล วิธีการประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการและ
การประยุกต์ใช้วิธีการประเมินแนวใหม่ในการประเมินพฤติกรรม โดยบูรณาการทฤษฎีความเที่ยงตรงและ
โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
              Modern and complex behaviors in digital era, innovative behavioral assessment 
approach, and principles and applications of the innovative behavioral assessment for 
behavioral assessment by integrating validity theory and cognitive diagnostic modeling 
 
วป711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB711 Multivariate Statistics for Data Analysis in Behavioral 

Science 
 

              ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงพหุตัวแปร ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติพหุตัวแปร 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุตัวแปร กรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว สองกลุ่ม การวัดซ ้า และการวิเคราะห์
ร่วม การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์จ าแนกและการถดถอยแบบแบบโลจิสติกส์ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์ปัจจัย 
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              Basic concepts of multivariate distributions and assumptions, multivariate 
analysis of variance for one and more than one samples in between subjects design, within 
subjects design, and design with covariates, multiple regression, discriminant analysis and 
logistic regression, canonical correlation and factor analysis 
 
วป712 การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
RB712   Structural Equation Modeling in Behavioral Science 

Research 
 

                แนวคิดส าคัญของการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น การวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงการวัด 
เชิงโครงสร้าง และเต็มรูป การเปรียบเทียบกลุ่มพหุ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
อภิปรายประเด็นของการวิเคราะห์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
               Key concepts of structural equation modeling, analysis of measurement model, 
structural model and full model, multigroup analysis, data analysis practice with statistical 
packages, discussion of analysis issues in behavioral science research 
 
วป713 การวิเคราะห์พหุระดับในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB713 Multilevel Analysis in Behavioral Science Research  
            แนวคิดส าคัญของการวิเคราะห์พหุระดับ ลักษณะข้อมูลพหุระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลสองระดับ
และสามระดับ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป อภิปรายประเด็นส าคัญของการวิเคราะห์
ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
Key concepts of multilevel analysis, characteristics of multilevel data, analysis of two-level 
and three-level model, data analysis practice with statistical packages, discussion of 
analysis issues in behavioral science research 
 
วป714   การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาวในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB714   Longitudinal Data Analysis in Behavioral Science Research  
           แนวคิดส าคัญของการวิเคราะห์ช่วงยาว การวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาวด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ ้า การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น และการวิเคราะห์พหุระดับ ฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป อภิปรายประเด็นส าคัญของการวิเคราะห์ในงานวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 
          Key concepts of longitudinal data analysis, longitudinal data analysis in repeated 
measures analysis of variance, structural equation modeling and multilevel analysis, data 
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analysis practice with statistical packages, discussion of analysis issues in behavioral 
science research 
 
วป715   การสังเคราะห์งานวิจัย 3(2-2-5) 
RB715   Research Synthesis  
              รูปแบบและเทคนิคของการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อเด่น
และข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัย ศึกษาตัวอย่างการสังเคราะห์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัยในหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ 
              Concepts and techniques of research synthesis, formats of quantitative and 
qualitative research synthesis, advantages and disadvantages of different kinds of research 
synthesis. Study examples of research synthesis in behavioral science and/or related 
disciplines. Practice of synthesizing research 
 
วป800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
RB800 Selected Topics in Behavioral Science Research  
              ประเด็นที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย สถิติ การประเมิน หรือการวัดทางพฤติกรรม
ศาสตร์ที่เป็นความก้าวหน้าของวิธีวิทยาที่นิสิตมีความสนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคล ฝึกปฏิบัติภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่มีความสามารถตรงตามหัวข้อ 
             In-depth study and practice of the student’s individual topics of special interest 
in research design, statistics, evaluation, or behavioral science measurement that signify 
methodology advancement, under supervision of qualified faculty 
 
วป809 ปฏิบัติการวิจัยข้ันสูง 3(1-4-4) 
RB809 Advanced Research Practicum  
                ด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการวิจัย เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือน าเสนอ
และเผยแพร่ 
                Conduct behavioral science research projects in all research processes from 
research project planning, data collection and analysis and research reporting for 
presentation and dissemination 
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กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 
วป721   ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร  3(3-0-6) 
RB721   Leadership Membership and Organization Development  

              บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ภาวะผู้น า ภาวะผู้ตาม และกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
องค์การ เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ 

              Role of leadership in organizational change under a rapidly changing 
environment. Concepts, theories and applications of leadership and followership, and 
process of organizational change to fulfilling the goals and mission of the organization 

 
วป722 

 
จิตวิทยาการปรึกษากับการพัฒนาบุคคล 

 
3(3-0-6)   

RB722 Counseling Psychology and Human Development  

              ศึกษาธรรมชาติมนุษย์จากมุมมองของทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา วิเคราะห์งานวิจัยร่วมสมัย
ออกแบบแนวทางแก้ไขหรือเสริมสร้างบุคคลให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
              A study of human natures through counselling psychology, analyzing 
contemporary researches and designing an approach to rectify or improve individuals’ 
mental health 
 
วป723   พฤติกรรมศาสตร์ด้านเพศภาวะและเพศวิถี                              3(2-2-5) 
RB723 Basic Behavioral Science of Gender and Sexuality  

                การศึกษาประเด็นด้านเพศภาวะและเพศวิถีจากศาสตร์ที่หลากหลายทั้งจิตวิทยา สังคมวิทยา
และสตรีนิยม ในหัวข้อด้านอ านาจกับบทบาททางเพศ ความเป็นชาย ความเป็นหญิง ความหลากหลาย
ทางเพศ ความเครียดของชนกลุ่มน้อย ผลกระทบของอัตลักษณ์ทางเพศแบบชายขอบ อัตลักษณ์ทับซ้ อน 
การขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมด้านเพศภาวะและเพศวิถีส าหรับนักพฤติกรรม
ศาสตร์และการอภิปรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

                  To study of gender and sexuality through multidisciplinarylens including 
psychology, sociology and feminist framework. The topics includes concept of power and 
gender role, femininity, masculinity, gender and sexual diversities, minority stress model, 
effects of miginalizedgender and sexual identity, Intersectionality, how to design social 
movement of gender and sexual orientation social justice for behavioral scientist, and 
selecting research criticism to create new knowledge 
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วป724 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 3(2-2-5) 
RB724 Behavioral Economics    

           การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ซึ่งมีรากฐานมาจาก
จิตวิทยาการรู้คิด อิทธิพลของความไม่มีเหตุผลตามนัยของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อดุลพินิจและการ
ตัดสินใจของบุคคล การศึกษาอคติเชิงพฤติกรรมและการประยุกต์เพื่อการอธิบายหรือท าความเ ข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคล  การเลือกทางเลือกของบุคคลภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์ความเสี่ยง 
ความแตกต่างด้านเวลา สถานการณ์ท่ีเป็นพลวัต 

               A study of an individual’s behaviors through a concept of behavioral economics 
science, which has a foundation from a cognitive psychology, including the influences of 
unreasonableness as implied by the economics theories over an individual’s discretion 
and decision making, a study of behavioral bias and adapting it to explain or understand 
an individual’s behaviors, as well as an individual’s alternative selection under different 
circumstances, such as risk situation, time-related difference, dynamic situation 

 

วป731 การวิจัยและกลวิธีเทคนิคในการพัฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อประสิทธิผล
ของงาน     

3(3-0-6) 

RB731   Research and Techniques for Development of Work 
Effectiveness 

 

              รูปแบบวิธีการวิจัยและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับสาเหตุ กระบวนการ  และผลการท างานที่มี
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม การวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะของบุคคล กลุ่ม และองค์กร และ
กลวิธีการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพ่ือประสิทธิผลของงาน 

              Study research designs and research works to evaluate the causes, processes, 
and outcomes of work effectiveness among individuals and groups; analyze and synthesize 
the factors at individual, group and organization levels, as well as study techniques to 
develop work effectiveness at multi-levels 
 

วป761   พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์                                         3(3-0-6) 
RB761   Buddhism and Human Behavior Development  

               ธรรมชาติพฤติกรรมมนุษย์ ตามกฎนิยาม 5 ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ยังไม่ได้พัฒนากับ
พฤติกรรมที่พัฒนาแล้ว ศึกษากระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา คุณสมบัติที่ส าคัญของ  
บุพนิมิตของมรรค7ประการ กัลยาณมิตร  จริต 6 และบุคคล 4  เป็นต้น ตรวจสอบผลการพัฒนาพฤติกรรม
ตามหลัก ภาวนา 4 
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                Nature of human behavior, five fundamental natural laws, differences between 
developed and undeveloped behaviors, development of human behaviors through Tri-
Precepts, Characteristics of the Seven Noble Paths, Kalayanamitr, Six temperaments, Four 
kinds of Person, assessment of human behavior development in four stages    
    
วป781   การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการท างาน 3(2-2-5) 
RB781   Work Socialization  

              ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องการท างาน 
การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การและวิชาชีพ ปัจจัยเชิงเหตุของการท างานและผลของงานที่มีต่อ
บุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล 
              Theories and research findings on work socialization; methods and processes; 
organizational and professional socialization; causal factors and outcome of work on 
individual’s personality and way of life 

 

วป782   จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม 3(3-0-6) 
RB782   Morality and Personal - Social Development  

                การวิเคราะห์ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ศึกษาสาเหตุ
และกระบวนการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมค่านิยม ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม และสังคม ตลอดจนการวิเคราะห์
วิธีการพัฒนาจริยธรรมของบุคคล และสังคมในสภาพการณ์ 
                  Analyze theories and research results concerning personal and social ethics. Study 
causes and development process of ethics, morality and values at individual, group and social 
context; including analyzing methods to develop individual and societal ethics in diverse 
situations 
 

วป783   การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
RB783  Research and Policies in Human Resource Development  

               วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของตลาดแรงงานที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมของชาติบทบาทของรัฐ และสถาบันทางการศึกษาในการจัดโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพของ โครงการเหล่านั้น การพิจารณาสถานภาพของนโยบายใน
การพัฒนามนุษย์ของไทยและต่างประเทศ เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อไป 

              Analyze requirements for human resource development, trends of labor market 
associated with national economic and social policies, roles of state and educational 
institutions in organizing human resource development projects, consideration on status 
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of human development policies in Thailand and overseas to find recommendations on 
the subsequent policy changes 
 

วป881   สัมมนาปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                                                   3(1-4-4)  

RB881   Seminar in Philosophy of Behavioral Science   

                 สัมมนาประเด็นแนวคิดในการแสวงหาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ของ
นักปรัชญาส านักต่างๆ ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก วิเคราะห์ข้อจ ากัด ประเด็นโต้แย้ง และแนวทาง
การน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ 
              Seminar on various concepts in the pursuit of behavioral science knowledge and 
explanations of human behaviors from Western and Eastern philosophical schools; 
analyze limitations, arguments, and guidelines for application to behavioral study 
 
วป882   หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
RB882   Special Topics in Behavioral Science  

              ศึกษาประเด็นหรือหัวข้อพิเศษทางวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความส าคัญเด่นชัด และมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อการท างาน และคุณภาพชีวิต เนื้อหาที่น ามาสัมมนาในวิชานี้
ควรเป็นเรื่องที่มีความทันสมัยและเป็นจุดสนใจของนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากนั้นควรเป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเด่นชัดในวิชาอื่น ๆ ที่นิสิตได้รับ    
วิชานี้อาจจัดให้แก่นิสิตที่สนใจเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลได้ตามความเหมาะสม 

               Study special issues or topics in behavioral science that are not fully covered in 
other courses and are of noticeable significance and value to the personal and societal 
development for work and quality of life. Topics of seminar should be updated and of 
interest– in the present and in the future, to academics, practitioners, and all concerned. This 
course may be authorized in specific cases for individuals who are interested, or as appropriate 

 

วป883   สัมมนาการวิจัยเพื่อการพัฒนาเยาวชน 3(1-4-4) 
RB883   Seminar in Youth Development Research  

              อภิปรายแนวการวิจัยเกี่ยวกับจิตลักษณะ และพฤติกรรม ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
ท างานและคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญ่ตอนต้น ประมวลทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจัย 
อย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปผลแนวคิดใหม่  หรือค าถามส าคัญซึ่งจะ
น าไปสู่ปัญหาการวิจัยทางด้านนี้ต่อไป หัวข้อการสัมมนาครอบคลุมถึงสาเหตุภายนอก และภายในตัว
บุคคล กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และผลของการพัฒนาบุคคลตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 
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               Discuss research approaches for psychological traits and behaviors that are 
fundamental to work and quality of life in children, youths, and young adults. Review of relevant 
theories and comprehensive research results on specific topics to obtain new conclusions, 
concepts or critical questions leading to subsequent research in this aspect. Topics of seminar 
include individual’s internal and external causes, socialization process, and effects of personal 
development from children to young adults 
 

หมวดปริญญานิพนธ์  
ปพอ891  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
GRD891  Dissertation 

36 หน่วยกิต 

ปพอ892  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
GRD892  Dissertation 

48 หน่วยกิต 

  
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
            3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลข

ประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง),2544                                                       
วท.ด. (การวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์),2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxx 

2 รศ.ดร. อังศินันท์  อินทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์),2531                                                     
วท.ม. (สุขศึกษา),2536                                                                                                      
ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),2545                              

วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

3 ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
 

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา),2543                                          
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์),2545                                                                            
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์),2552                                                                              

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxx 

 

1.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบัน/ปีที่จบ 

1 ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง),2544                                      
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2553  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 รศ.ดร.อังศินันท์  อินทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์),2531  
วท.ม. (สุขศึกษา),2536                                                                      
ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),2545                    

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบัน/ปีที่จบ 

3 ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ 
 

ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),2543                           
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์),2545                                                  
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์),2552                                                    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 รศ.ดร.ดุษฎี  อินทรประเสริฐ ค.บ. (มัธยมศึกษา),2524                                    
M.S. (Interdisciplinary Studies),2526                  
Ph.D. (Educational Research),2529                     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
U. of North Texas, USA 
U. of North Texas, USA 

5 รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล พ.บ. (แพทยศาสตร์),2544 
วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์),2547 
ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวศาสตร์),2548 
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา),2554 
อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน),2558 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
แพทยสภา 
แพทยสภา 
แพทยสภา 

6 รศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม วท.บ. (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์อนามัย),2525       
วท.ม. (ชีวเภสัช),2529                                                                                      
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา),2543                    
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา),2549                  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7 รศ.ดร.จารุวรรณ ข าเพชร ศศ.บ. (มานุษยวิทยา),2531                               
มน.ม. (มานุษยวิทยา),2535                               
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย),2554                         

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 ผศ.ดร.ประทีป  จินงี่ ศษ.บ. (ภาษาไทย),2526                                    
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา),2533                           
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),2531                            
ศน.ด. (พุทธศาสนศึกษา),2557                         

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

9 ผศ.ดร.กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์),2536                                                         
วท.ม. (สถิติประยุกต์),2539                                
ปร.ด. (สถิติ),2542                                                                               
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์),2558  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 ผศ.ดร.สุดารัตน์  ตันติวิวัทน์ B.A. (Political Sciences),2549                           
 
M.P.A. (Human Resource Management),2551      
บธ.ด. (การจัดการ),2557                                 

Edinboro University of Pennsylvania, 
USA 
Bowie State University, USA 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

11 ผศ.ดร.พิชญาณี  พูนพล ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),2548                  
นศ.ม. (วารสารสนเทศ),2550                              
ปร.ด. (สื่อสารมวลชน),2558                              

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน B.A. (Psychology Honours),2532                      
 
M.B.A. (Business Administration),2534               
วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) ,2551     

Government College for Girls, 
Chandigarh, India 
Punjab University, Chandigarh, India 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 ผศ.ดร.น าชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล  อ.บ. (อักษรศาสตร์),2535                                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบัน/ปีที่จบ 

 บธ.บ. (บริหารธุรกิจ),2542                                                               
ว.ม. (สื่อสารมวลชน),2544                                                          
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2550       

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 ผศ.ดร.ยุทธนา  ไชยจูกุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์),2528                                    
M.P.A. (Administration),2531                          
M.CRP (Community and Regional Planning),2540 

D.P.A. (Public Administrator),2538                                       

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

15 ผศ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง บช.บ. (บัญชี),2544                                            
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์),2550                                
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม),2554                                                                                       

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

16 ผศ.ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิก),2547                              
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา),2554                 
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2559        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล บริหารธุรกิจ, 2549 
Mcom (Organization and Management), 2550 
 
ปรด.บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) หลักสูตร
นานาชาติ, 2554 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
The Australian School of Business 
(ASB), Australia 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

18 ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์ ภ.บ. (เภสัชศาสตร์),2540                                  
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล),2544                      
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2553             

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 ผศ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์),2547                         
ส.ม. (สาธารสุขศาสตร์),2549                              
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2558     

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
คล้ายแก้ว 

วท.บ. (สถิติประยุกต์),2544                           
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2552      

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 ผศ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์    ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์),2545                             
อ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้),2549                                                               
Master II Recherche (Histoire des mondes 
méditerranéens, européens et africains), 2552 
Docteur (Histoire et civilisations), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Université de Provence (Aix- 
Marseille I), France 
Université de Paris VII (Diderot), 
France 

22 ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  ลังกา ค.บ. (วัดผลการศึกษา),2544                            
กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา),2546              
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2554     

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

23 ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน วท.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์),2544                        
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ),2549                  
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),2547                          

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา สถาบัน/ปีที่จบ 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา),2555                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

24 ผศ.ดร.อมราพร สุรการ พ.บ. (พยาบาลศาสตร์),2534                            
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),2545 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์),2555 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กศ.บ. (การแนะแนว),2549 
ศศ.บ. (จิตวิทยาการปรึกษา),2553 
ปร.ด. (จิตวิทยาประยุกต์),2561 
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27 อ.ดร.ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล บธ.บ. (บริหารธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
    วิชาเรียนในหลักสูตรบางวิชาก าหนดให้นิสิตมีประสบการณ์ภาคสนามเพื่อประกอบการเรียนในห้องเรียน
ด้วย เช่น วิชาปฏิบัติการวิจัย วิชาวิจัยเชิงคุณภาพ และวิชาอื่น ๆ  ซึ่งผู้เรียนจะท ากิจกรรมตามที่ผู้สอนจะ
ก าหนดในแต่ละวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ได้แก่ 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
    4.1.1 มีจรรยาบรรณนักวิจัย นักวิจัยพึงด าเนินการวิจัยด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้อื่น เสนอผลการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ร่วมวิจัย /กลุ่มตัวอย่าง ท างาน
วิจัยด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ และรับผิดชอบให้งานวิจัยแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา   
    4.1.2 มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาในเรื่องที่ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดีและเป็น
ปัจจุบัน 
    4.1.3 มีวิธีการแสวงหาความรู ้เพื ่อการท ากิจกรรมในทุกขั ้นตอน และสามารถสังเคราะห์
วิเคราะห์ทฤษฎีและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพ 
    4.1.4 สามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการต่องานผลงานของตนเอง และของเพ่ือนร่วมชั้น
ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

https://www.britishacademiccenter.com/univer/university-of-east-london/
https://www.britishacademiccenter.com/univer/university-of-east-london/
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    4.1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพในงานของตน 
     
 4.2 ช่วงเวลา 
  ช่วงเวลาขึ้นกับผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
   
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  การจัดเวลาการด าเนินกิจกรรมนอกห้องเรียนตามที่ผู้สอนจะตกลงกับผู้เรียนในรายวิชา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ1.1) 
  หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้จะส าเร็จการศึกษาต้องท าปริญญานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และต้องเป็นหัวข้อ
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ2.1) 
  หลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนต้องท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท  
  
   5.1ค าอธิบายโดยย่อ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ1.1) 
   งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการแก้ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการสร้างองค์
ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ในหัวข้อตามความสนใจของนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้
โดยมีกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย นับแต่การเสนอหัวข้อการวิจัย เค้า
โครงวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อการวิจัย เค้าโครงวิจัย การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการสอบปาก
เปล่า เป็นต้น  โดยที่ในระหว่างการท าวิจัยต้องมีการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง ของผลงาน
ปริญญานิพนธ์ โดยผลงานนั้นต้องเป็นบทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) อย่างน้อย 3 บทความ 
 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 
   ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการวิจัยขั้นสูงทางพฤติกรรมศาสตร์ เน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ทางวิชาการ การบูรณาการวิชาการในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ เพื่อได้ข้อความจริงที่แปลก
ใหม่ ในรูปของการสร้างหลักใหม่ ทฤษฎีใหม่ วิธีการวัดใหม่ วิธีการฝึกอบรมใหม่ หรือการพัฒนาของเก่าให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทางน าไปสู่การพัฒนาบุคคลและสังคม 
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       5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เน้น
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษตามสมรรถนะของหลักสูตร และทักษะสื่อสาร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

 1. นิสิตเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ 

  2. นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และน าความรู้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม

และสิ่งแวดล้อมได้ 

  3. นิสิตสามารถสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสังคมด้วยวิธีการ

ใหม่ ๆ ที่มีคุณประโยชน์และผลกระทบต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ ในวงกว้าง  

 4. นิสิตสามารถท างานวิจัย และงานวิชาการร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 

  5. นิสิตสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยภายใต้ความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและการวิจัย สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัย 

สามารถวิพากษ์และริเริ่มให้เห็นถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้อยู่ได้ 

 

      5.3 ช่วงเวลา  
  ผู้เรียนสามารถเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้เมื่อลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา โดยมีเวลาเรียนในหลักสูตรทั้งหมดในหลักสูตร  คือ 4 ปีการศึกษาส าหรับผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  
 
      5.4 จ านวนหน่วยกิต   
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1.1) 
     - ปริญญานิพนธ์จ านวน 48 หน่วยกิต 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 
         - ปริญญานิพนธ์จ านวน 36 หน่วยกิต 
       5.5 การเตรียมการ  
  หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้ส าเร็จ
ได้ตามมาตรฐาน ดังนี้ 
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   1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
และเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ให้แก่นิสิตแรกเข้า  
   2. จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะของคณาจารย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
   3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต 
    
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 
   มีการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ การก าหนดเวลาในการนัดหมายให้ค าปรึกษานิสิตทั้งทางตรงและผ่าน
ช่องทางออนไลน์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการประชุมเตรียมหัวข้อปริญญานิพนธ์เพ่ือให้นิสิตมีโอกาส
น าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนสนใจ และคณาจารย์และผู้เรียนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการ
ปรับปรุงหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้ นอกจากนี้ก็มีการเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาให้
ความรู้และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นและ
กิจกรรมการเร่งรัดการท าปริญญานิพนธ์เป็นระยะ ซึ่งประกอบด้วย การร่วมแสดงความคิดเห็นการ ให้ความรู้ 
การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในบางหัวข้อที่ผู ้เรียนต้องการหรือที่ผู ้เรียนยังขาดอยู่ และผู้เรียนก็มีอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่จะให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ตลอดเวลา  
 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ1.1) 
   - ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินความก้าวหน้าของการวิจัย ภาคเรียนละ  2 
ครั้ง โดยให้นิสิตน าเสนอความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรายงานความก้าวหน้าเป็น
เอกสารแก่ กรรมการควบคุม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ ให้นิสิตได้ประเมินตนเองโดย
เปรียบเทยีบกับแผนการเรียนที่วางแผนไว้ 
   - ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และ
ปริญญานิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1)  
   หลักสูตรมีการประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่การสังเกต การสนทนาซักถาม การประเมินผลจาก
เอกสาร เค้าโครงวิจัยและรายงานการวิจัย การประชุมพิจารณาเค้าโครงวิจัย การสอบปากเปล่า โดยให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ ่มเติมผลการประเมินที ่ย ังไม่ได้มาตรฐานทั ้งนี ้ในการประเมินผลปริญญานิพนธ์จะมี
คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทุกท่าน 
กรรมการที่เคยเข้าสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ



43 
 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์นั้น ๆ เข้าร่วมในการสอบ และในการสอบ ผู้สอบจะน าเสนอปริญญา
นิพนธ์ของตน และจะอธิบายชี้แจงตามประเด็นค าถามของกรรมการสอบ กรรมการสอบเป็นผู้ตัดสินผลว่า
ผู้สอบสอบผ่านหรือไม่ หากสอบผ่านผู้สอบจะต้องปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามที่กรรมการสอบเสนอ 
ภายในกรอบเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ สุดท้ายบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจสอบรูปแบบปริญญานิพนธ์ว่า
ถูกต้องตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะการสื่อสาร 
1.1 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล 
1.2 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
1.3 สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อการ
สื่อสาร 
1.4 สามารถถ่ายทอดหรือจัดการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายหลากหลายช่วงวัยได้ 

- สนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านการน าเสนอ
ความรู้ในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์บทความใน
วารสารวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
- สนับสนุนให้นิสิตร่วมจัดการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติทั้งในสถานที่จริงและผ่านระบบออนไลน์  
- สนับสนุนให้นิสิตโดยเชิญผู้รว่มสัมมนาจากประเทศคู่ความ
ร่วมมือ หรือ การสนับสนุนให้มีการท าวิจัยข้ามวัฒนธรรม 
- สนับสนุนให้นิสิตน าเสนอองค์ความรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียนในช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ เช่น 
การจัดสัมมนาผ่านทาง Clubhouse, Facebook Live หรอื 
Zoom 

2. สมรรถนะของหลักสูตร  
2.1 มีความเข้มแข็งด้านการผสานวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.2 มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์ใน
การประยุกต์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาบุคคลและสังคม 
2.3 เป็นผู้น าทางวิชาการและการท าวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงาน สังคม และประเทศ 

-จัดหลักสูตรให้มีวิชาเรียนที่มุ่งเน้นทั้งด้านวิธีวิทยาการวิจัย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) และพฤติกรรมศาสตร์ 
-ให้นิสิตวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาของสังคมเพ่ือพัฒนาเป็น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และบูรณาการความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
และวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อออกแบบและด าเนินการวิจัยให้ตอบ
โจทย์ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเผยแพร่ผลจากการศึกษาสู่
สาธารณะเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 
- ใช้เทคโนโลยีติดตาม และพัฒนารูปแบบการสอนและสื่อการ
สอนทั้งการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา 
- สนับสนุนและผลักดันให้นิสิตท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ 
องค์กรต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ เพ่ิมความ
เชี่ยวชาญในการท าวิจัย และได้สร้างเครือข่ายหรือท าความรู้จัก
กับนักวิจัยในวงวิชาการ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง 
เคารพและให้เกียรติบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
1.2 ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการวิจัย 
1.3 สามารถวิพากษ์และบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของ
จรรยาบรรณการวิจัย 
1.4 สามารถจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
วิจัย 

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่อง
ความซื่อสัตย์ การมีวินัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย 
- ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 
และจรรยาบรรณการวิจัยในทุก
รายวิชาของหลักสูตร  
- ผู้สอนน าเสนอกรณีศึกษาที่แสดงถึง
ความขัดแย้งทางจริยธรรมซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการเรียน การวิจัย หรือ
ปัญหาสังคม และจัดให้มีการ
อภิปรายกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
และค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์เพ่ือสร้างสังคมให้
เกิดสันติสุข 
- จัดอบรมเรื่องจริยธรรมและการ
วิจัยในมนุษย์ทุกๆ 2 ปี 

- สังเกตการแสดงความคิดเห็นหรือ
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์ มี
วินัย หรือการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
- ประเมินจากผลงาน/รายงานในชั้น
เรียนที่นิสิตน าเสนอ โดยดูจากการ
อ้างอิงข้อมูลและการไม่คัดลอกผลงาน
ของผู้อ่ืน  
- ประเมินจากการสอบในบางวิชาที่
ทดสอบในหัวข้อเกี่ยวกับจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณ 
- ประเมินจากการด าเนินโปรแกรม
และการวิจัยอย่างมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
- ประเมินจากการที่เค้าโครงปริญา
นิพนธ์ของนิสิตได้รับการรับรองทาง
จริยธรรมจากมหาวิทยาลัย 

 
 2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างลุ่ม
ลึกในองค์ความรู้ ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิค
การวิจัยขั้นสูงที่ก้าวหน้าและ
ทันสมัย 

- การสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
และมอบหมายให้นิสิตวิพากษ์
บทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ทันสมัยจากวารสารที่มีคุณภาพ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ 
มาร่วมบรรยายในแต่ละรายวิชา 

- พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ
ของการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนรวมถึง
รายงานที่ได้รับมอบหมายในด้านความ
เข้าใจเนื้อหา การวิพากษ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์  
- พิจารณาจากนวัตกรรมที่นิสิตสร้าง
ในการเรียนรายวิชา ปริญญานิพนธ์ 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.3 สามารถประยุกต์และบูรณา
การความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์
เพ่ือการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ได้ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้ง
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวิจัย เพ่ือต่อยอดหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และ
นวัตกรรมใได้ 

- การมอบหมายให้นิสิตท าวิจัยหรือ
โครงการโดยบูรณาการความรู้ ทฤษฏี 
และหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์ให้
เข้ากับวิธีการวิทยาการวิจัยขั้นสูงเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
- กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต
ด้วยบรรยากาศการสอนที่เป็นอิสระ 
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วย
การช่วยเหลือทางความคิดและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
- ให้ผู้เรียนสัมมนาการวิจัยขั้นสูงและ
การพัฒนาโจทย์วิจัยที่ทันสมัย” 

และบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่างๆ 
- สนับสนุนและผลักดันให้นิสิตผลิตผล
งานหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
จริง  

 
- การสังเกตจากการสัมมนา 

 

  
    3. ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบในการแก้ปัญหา ต่อ
ยอด หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรม 
3.2 สามารถประเมินและ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ 
3.3 มีความคิดริเริ่ม คิด
สร้างสรรค์ คิดเชิงออกแบบ เพื่อ
การแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรม 
ภายใต้บริบทสถานการณ์ทาง
สังคมท่ีเป็นพลวัต 

- ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานและสนับสนุนให้นิสิตเป็น
ผู้น าในการจัดสัมมนาภายในชั้นเรียน 
เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่แตกต่าง
ออกไป และแสดงทักษะความเป็น
ผู้น าทางด้านวิชาการ 
- สนับสนุนให้นิสิตทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) 
- ฝึกให้นิสิตสะท้อนกระบวนการคิด
ของตนเมื่อพบกับงานใหม่ๆ ที่ท้าทาย 
และพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการ
คิดของตนเมื่อต้องแก้ไขปัญหาใน
ลักษณะต่างๆ 

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน ความสามารถในการจัดสัมมนา 
การน าเสนอหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
การอภิปรายในชั้นเรียน และคุณภาพ
ของรายงาน  
- พิจารณาจากการร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 
สร้างสรรค์  
- ใช้เกณฑ์การประเมินรูบริค
(Rubric)เพ่ือประเมิความสามารถ 
รวมถึงผลงานทางวิชาการที่เป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
- พิจารณาจากโครงการที่นิสิตได้จัดท า
และปริญญานิพนธ์  
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- พัฒนาความคิดรวบ 
ยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฎี และ
การปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
และการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็น
ขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ 

 
 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถบริหารงานวิจัยหรือ
ท างานทางวิชาการร่วมกับผู้อ่ืน
ในฐานะผู้น า และผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4.3 มีความใฝ่รู้และเรียนรู้แบบ
น าตนเองได้ 

- ส่งเสริมให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาขององค์กร ชุมชน หรือ
สังคม 
- สนับสนุนให้นิสิตท างานวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ 
- สนับสนุนให้นิสิตร่วมจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
- ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบน าตนเอง
บนพื้นฐาน Constructivism และ 
Connectivism เพ่ือให้ผู้เรียนคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยง
ความรู้กับผู้เรียน ผู้สอน สื่อต่างๆ 
และสังคมรอบตัวโดยผู้เรียนเลือกสรร
ทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- สนับสนุนให้นิสิตร่วมมือกับศิษย์เก่า
ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือความรู้
ในเชิงวิชาการสู่สังคม 

- พิจารณาผลงาน/ผลผลิตจาการจัด
ประชุมทางวิชาการ หรือโครงการเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม 
- พิจารณาจากการน าเสนอหัวข้อที่
นิสิตมีความสนใจในชั้นเรียน  
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 สามารถประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิง
ผสมผสาน อันมีผลท าให้เข้าใจ
องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้ 
5.2 สามารถเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
5.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  

- จัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
- ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติ (Active learning) ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อ
เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการ
สอน 
- อบรมเขียนบทความวิจัยและน
น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้นิสิตน าเสนอผลงานใน
ระดับชาติ ระดับอาเซียน และ
นานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วิชาการสู่สังคม 
- สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมหรือริเริ่ม
จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือสังคม 
(โดยประยุกต์แนวคิดและผลงานวิจัย) 
ผ่านช่องทางต่างๆ  
- น าเทคโนโลยี สารสนเทศ สือ่ดิจิทัล
ที่ทันสมัยช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
รุกหรือส่งเสริมความท้าทายทาง
ปัญญาของนิสิตให้เรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกห้องเรียน 
- สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมหรือริเริ่ม
จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือสังคม
ผ่านช่องทางต่างๆ และส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการ
วิชาการ 

- พิจารณาความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมถึงการสรุปผลจากงานที่
มอบหมาย 
- พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดประชุม
วิชาการหรือโครงการ/กิจกรรมที่นิสิต
ได้ด าเนินการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  
- พิจารณาผลงานการบริการวิชาการ
และความเหมาะสมในการเลือกใช้
เทคโนโลยีให้ผู้รับบริการเข้าถึงและ
เข้าใจได้ง่าย  
- ประเมินจากความรู้หรือความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง เคารพและให้เกียรติบุคคลที่เก่ียวข้อง 
1.2 ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณการวิจัย 
1.3 สามารถวิพากษ์และบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ
การวิจัย 
1.4 สามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างลุ่มลึกในองค์ความรู้ ทฤษฎีและหลักการ
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวิจัยขั้นสูงที่ก้าวหน้าและทันสมัย 
2.3 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวิจัย เพ่ือต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา ต่อยอด 
หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
3.2 สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ 
3.3 มีความคิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงออกแบบ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาด้วยนวัตกรรม ภายใต้บริบทสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นพลวัต 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถบริหารงานวิจัยหรือท างานทางวิชาการร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้น า และผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4.3 มีความใฝ่รู้และเรียนรู้แบบน าตนเองได้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

5.1 สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และเชิงผสมผสาน อันมีผลท าให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้ 
5.2 สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
5.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 
 3.1 รายวิชาส าหรับนิสิตหลักสูตรแบบ 2.1  

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวชิาบังคับ                  

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั                  

วป701 วิธกีารวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง                   

วป809ปฏิบัติการวิจยัขั้นสูง                  

กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์                  

วป 881 สัมมนาปรัชญาและวิธวีิทยาการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์  

                 

หมวดวชิาเลือก                  

กลุ่มระเบียบวิธีวิจยั                  

วป702การวิจยัผสานวิธีทางพฤติกรรมศาสตร์                   

วป703 การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง                  

วป704 ทักษะการวจิัยขั้นสูงและทกัษะภาษาอังกฤษ                   

วป705 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม ่                  

วป711 สถิติหลายตัวแปรเพือ่การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร์  

                 

วป712การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นในงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์  

                 

วป713การวิเคราะหพ์หุระดับในงานวจิยัทางพฤติกรรมศาสตร์                   



51 
 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วป714 การวิเคราะห์ข้อมูลชว่งยาวในงานวิจยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์  

                 

วป715 การสังเคราะห์งานวจิัย                   

วป800 หัวขอ้พิเศษทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์                   

กลุ่มสหวิทยาการ                  

วป721 ผู้น า สมาชกิ และการพัฒนาองค์กร                   

วป722 จิตวิทยาการปรึกษากับการพัฒนาบุคคล                   

วป723 พฤติกรรมศาสตร์ด้านเพศภาวะและเพศวิถี                   

วป724 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม                   

วป731 การวิจัยและกลวิธีในการพัฒนาบุคคลและกลุ่มเพื่อ
ประสิทธิผลของงาน 

                 

วป761 พุทธศาสนากับการพัฒนาพฤตกิรรมมนุษย์                   

วป781 การถา่ยทอดทางสังคมเกี่ยวกับการท างาน                   

วป782 จริยธรรมกับการพัฒนาบุคคลและสังคม                   

วป783 การวิจัยกับนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์                  

วป882 หัวขอ้พิเศษทางพฤติกรรมศาสตร์                   

วป883 สัมมนาการวิจยัเพื่อพัฒนาเยาวชน                   

ปพอ891  ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก                  

ปพอ892  ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก                                                      
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1.กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การให้เกรดเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก) 
 
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที ่ก ากับดูแลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ในระดับ
รายวิชา ระดับชั ้นปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน 
เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการน าผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาจากนิสิต มาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย ทั้งนีก้่อนเริ่มภาคการศึกษาใหม่มี
การประชุมจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาน าเสนอ มคอ. 3 มีการตรวจสอบรายละเอียดวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา  ระหว่างภาคการศึกษามีการทวนข้อสอบและวิธีการ
ประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  และเมื่อ สิ้นภาคการศึกษามีการจัดประชุมเพื่อทบทวนผล
การศึกษาของนิสิต การประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกรายวิชา รวมถึงมีการประเมินความก้าวหน้าของการท า
ปริญญานิพนธ์ และน าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาจาก มคอ. 5 มาปรับปรุง มคอ. 3 ต่อไป  
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา รวมทั้งท าวิจัยประเมินหลักสูตรเพ่ือ
น าผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร  
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 สรุปเกณฑ์ส าคัญ ได้ดังนี้ 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ปร.ด. แบบ 1.1 ปร.ด. แบบ 2.1 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  ไม่มีรายวิชา ไม่น้อยกว่า 48 
หน่วยกิต 

ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า  3.0 จากระบบ 4 
ระดับคะแนน 

ไม่มีการประเมิน
รายวิชา 

/ 

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) / / 

กิจกรรม soft skill  / / 
การสอบ Exit exam / / 

เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

/ / 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

อย่างน้อย 2 เรื่อง 
โดยหนึ่งเรื่องตีพิมพ์

ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

1 เรื่อง ตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับ

นานาชาติ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 
1.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความ
เป็นครู ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เทคนิควิธีการสอน การใช้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้ เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

2. หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  

3. จัดให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย สถาบันฯ 
และคณะและหลักสูตรรวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และจัดพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
 4. จัดให้อาจารย์ใหม่มีประสบการณ์ในการสังเกตการสอนของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้
ที่มีการสอนที่มีคุณภาพ 
 5. จัดให้อาจารย์ใหม่มีความคุ ้นเคยกับงานวิจัยของคณาจารย์ โดยมอบหมายให้ศึกษาจาก 
เอกสารและให้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ การสอบปกป้องปริญญานิพนธ์ การ
สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
 6. จัดให้อาจารย์ใหม่มีการพัฒนาโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นพ่ี
เลี้ยง 
 7. จัดให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ 

8. จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ การ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

9.  จัดให้มีการท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และบันทึกข้อตกลงเพ่ือ
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาปฏิบัติงานในระยะ 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อน าผลการ
ประเมินมาวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และต่อสัญญาจ้างส าหรับอาจารย์ใหม่ 

10. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองงาน จัดให้อาจารย์ใหม่ อาจารย์พี่เลี้ยงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ
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2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 
และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงายภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF) 

3. จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ 
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ 
 4. จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์เพ่ือ
น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลรวมทั้งการเขียนบทความ
และเอกสารประกอบการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  5. จัดให้มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลรวมทั้งการท า
วิจัยหรือโครงการพัฒนาโดยการปฏิบัติงานร่วมกับคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งในสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์หน่วยงานที่ร่วมผลิตบัณฑิตและสถาบันคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
1. สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 3. จัดให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าวารสารทางวิชาการ ในฐานะบรรณาธิการ กอง 
บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม ่าเสมอ 
 4. จัดให้คณาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสมัครเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างความก้าวหน้าในศาสตร์ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
 5. มีการสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบันทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

6. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันให้เป็นทุนสนับสนุนอาจารย์ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความใหม่และนวัตกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ/หรือวงวิชาการ 

7. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 
           - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กันหรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
           - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์
กันหรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่า งน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

การบริหารหลักสูตรด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะ
กรรมการบริหารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่ประกาศใช้
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรมีระบบและกลไกบริหารดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนเป้าหมายการผลิตบัณฑิต พัฒนาและบริหารจัดการระบบการรับนิสิต 
1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด และการปรับปรุงหลักสูตร 
1.3 เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

เตรียมความพร้อมด้านคณาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 1-2 เดือน เพื่อติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร 
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 ภาค

การศึกษา    
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1.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.9 ติดตามประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนจากบัณฑิตที ่ส าเร็จ
การศึกษา และความพึงพอใจจากนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต จากนิสิตปัจจุบัน และจากอาจารย์ประจ าหลักสตูร
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 1.10 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามผลการประเมินหลักสูตร โดยรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งมีการ
วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
2.  บัณฑิต 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
บัณฑิตที่สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยใช้การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Expected Learning Outcomes) ประกอบด้วย 1) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ
วิธีวิทยาการวิจัย เพ่ือประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางแก้ปัญหาและ
พัฒนาบุคคลและสังคม 3) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจัย 4) เป็นผู้น าในการวิจัยและสร้าง
เครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม จึงได้ก าหนด
ระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในทุกปีการศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานวิจัยของนิสิตและ/หรือผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจ ัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์ เป็นที ่ยอมรับทั ้งการตีพ ิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน หรือได้รับรางวัลสืบเนื่องจากงานวิจัย ปริญญานิพนธ์ระดับ
สถาบัน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ
จากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
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3. นิสิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มีระบบการรับนิสิตเข้า

ศึกษาในหลักสูตรเพื ่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จ
การศึกษา เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนในหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพทางวิชาการและมีความสุข สามา รถ
ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตในระหว่างที่ก าลัง
ศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต และ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรมีระบบ กลไก และการประเ มินผลการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
ด้านการรับนิสิต   

1. ก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของผู้สมัครที่จะรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนดการรับ
สมัครนิสิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 
 2. หลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น Poster, แผ่นพับ, Social media 
ต่างๆ เช่น Website, Facebook, Application Line เป็นต้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่าน
ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

   3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ เรื่อง การรับนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาของหลักสูตร ซึ่งผู้ที่สนใจ
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสามารถส่งใบสมัครได้ด้วยการยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/
หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์และ/หรือผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรับสมัครที่จัดเตรียมไว้
รองรับการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักสูตร ซึ่งมีทั้งการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ และ/หรือสอบสัมภาษณ์วิชาการพร้อมกับเอกสารเชิง
หลักการหรือหัวข้อปริญญานิพนธ์ รวมทั้งสอบสมิทธิภาพทางภาษาตามบัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและ/หรือ
จดัการสอบ 

   5. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั ้งกรรมการจากหลักสูตรเพื ่อด าเนินการสอบ
คัดเลือกผู้สมัคร และแจ้งผลพิจารณาให้ที่ประชุมหลักสูตรรับทราบ และส่งผลไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในภาพรวมและประกาศผลการรับนิสิตอย่างเป็นทางการโดยระบบของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 7. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ถ้าจ านวนนิสิตที่
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาน้อยกว่าจ านวนตามแผนการรับนิสิต จะท าการ เปิดรับในรอบ 2 และ 3 (ถ้ามี) 
ต่อไป  
 8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาด าเนินการ      
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ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรมีระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าศึกษาโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ด าเนินการดังนี้ 
 1. ก าหนดให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดให้ เพื่อรับทราบข้อบังคับ ข้อก าหนด และการสอบภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา และต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่จัดโดยหลักสูตรเพื่อแนะน าคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
และอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และนิสิตรุ่นพ่ี และรับฟังค าแนะน าเกี่ยวกับแผนการศึกษา
การเรียน และการท าปริญญานิพนธ์ 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาพ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร
ของนิสิตใหม่ในภาพรวม และก าหนดให้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาประกอบด้วย การให้
ความรู้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การวิจัย และสถิติ ที่เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม่รุ่น
นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตที่มีพ้ืนฐานด้านการวิจัยหรือด้านพฤติกรรมศาสตร์ในระดับที่จ าเป็นต้องได้รับ
การปรับพื้นฐานก่อนเรียน 
  
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สังคมและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นิสิต โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตสามารถเข้า
ปรึกษาได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นเพ่ือดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการท า
ปริญญานิพนธ์ในภาพรวม รวมทั้งก ากับและติดตามการเรียนและความก้าวหน้าในการพัฒนาหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์และการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 2. นิสิตปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตั้งใจ
จะพัฒนา และเมื่อได้ทิศทางและแนวทางการท าปริญญานิพนธ์ที่ชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ตนเองเลือกโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับ
นิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สามารถยื่นเรื่อง เพื่อ ให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตรงกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตต่อไป   
ทั้งนี้หัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตจะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้มุ่งเน้นการศึกษาในหัวข้อ
ที่มีความทันสมัย มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ตลอดทั้งเป็นหีวข้อที่น าไปสู่การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฎิบัติได้จริง 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย
และก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์ร่วมกันกับนิสิต เมื่อหัวข้อมีความชัดเจนแล้ว นิสิตสามารถเสนอหัวข้อ
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ปริญญานิพนธ์เพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาต่อเป็นเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ 
 4. เมื่อนิสิตเรียนรายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนด (กรณี แบบ 2.1) หรือนิสิตผ่านการ
อนุมัติหัวข้อ (กรณี แบบ 1.1) นิสิตต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือก าหนดเนื้อหาและวิธีการสอบ ด าเนินการจัดสอบ และแจ้งผล
การสอบแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อนิสิตสอบผ่านจึงจะสามารถขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ได้ในล าดับต่อไป 
 5. เมื่อนิสิตผ่านการอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้ว นิสิตทุกคนจะต้องท าแผนการท า
ปริญญานิพนธ์ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่ดูแลและติดตามให้นิสิตท าปริญญานิพนธ์ให้
เป็นไปตามแผนที่เสนอ ท าการสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก าหนด และดูแลให้นิสิตตีพิมพ์ผลงานปริญญา
นิพนธ์เพื่อจบการศึกษา โดยผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น เพ่ือขอจบการศึกษา 
 
การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตเพ่ือให้
นิสิตมีความพร้อมในการเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีผลต่ออัตราคงอยู่ตลอดจนการส าเร็จการศึกษา โดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่น และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ตรงกับความต้องการ
และหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตจะท า เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียน การ
ท าปริญญานิพนธ์ และการใช้ชีวิตระหว่างการเรียนในหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะติดตาม
การดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ารุ่นและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อย่างสม ่าเสมอ  

นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา (แบบ 2.1) และจัดท าปริญญานิพนธ์ของตนเองให้เสร็จเรียบร้อย
ภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมเพื่อการ
ส าเร็จการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ การสอบสมิทธิภาพทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ า
ชาติของตนอย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา soft skill และตามที่
หลักสูตรก าหนด (แบบ 1.1) ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ การ
น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ/วิจัยระดับนานาชาติ 
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ผลงานปริญญานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาตินั้น ต้องเป็นบทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) หรือฉบับร่างที่ผ่านการตรวจและ
แก้ไขแล้ว (Final draft) พร้อมจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted letter) ลงในวารสารวิชาการที่
ระบุ ปีที่ ฉบับที่ และปีพ.ศ. (ไม่เกิน 6 เดือนนับจากเดือนที่ขอจบการศึกษา กรณีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ) และหลักฐานการพิชญพิจารณ์ (Peer review) เพ่ือขอจบการศึกษา 

หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน
และปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 
ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบันมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 

หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจการเรียนจากนิสิตทุกสิ้นภาคการศึกษา ทั้งเป็นรายวชิา 
(ปค.003) และในภาพรวมของการบริหารจัดการหลักสูตร ผลการส ารวจความพึงพอใจ จะมีการน าเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมโครงการต่อไป 

นิสิตสามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตรหรือเลขานุการ
หลักสูตรได้โดยตรงทั้งทางวาจาหรือส่งเป็นเอกสารหรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ ประธานหรือเลขาของหลักสูตรด าเนินการ/สั่งการให้มีการพิจารณาคัดแยกข้อร้องเรียน
ตามระดับความเร่งด่วนในการจัดการข้อร้องเรียน เลขาของหลักสูตรด าเนินการน าข้อร้องเรียนเข้าสู่การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการพิจารณาหาหนทางปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม และ
ติดตามประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ทราบต่อไป 
 
4. อาจารย์ 
 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที ่สอดคล้องกับระเบียบ/  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร ื ่อง มาตรฐานความสามารถ 
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการจัดการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลใน การเรียนการสอน 
การวัดประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญใน
การจ ัดการเร ียนการสอนตามกรอบมาตรฐานว ิชาช ีพของสหราชอาณาจักร  (UK Professional 
Standards Framework- UKPSF) การพัฒน าตนเองให้มึความเชี ่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 - หลักสูตรมีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทาง วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 - หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับโอกาสในการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ โดยสถาบัน
และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยและการ
น าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนิสิต เป็นต้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีระบบการเปิด -ปิด หลักสูตร
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. กรณีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะวิเคราะห์
หลักสูตรเดิมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง โดยการน าข้อมูลจากที่ท าการส ารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่า 
บัณฑิตจบใหม่ นิสิตปัจจุบัน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน รวมทั้งการจัดการวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เพื่อให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเนื้อหาและการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การ
ท างาน สถานการณ์ทางสังคม ระดับชาติและระดับนานาชาติ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา
สาระรายวิชาในหลักสูตรและก าหนดแผนการเรียนให้กับนิสิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
 3. มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้และจัดแผนการ
เรียนการสอน 
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 4. เสนอ มคอ.2 ฉบับปรับปรุงตามขั ้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งให้ สป.อว. 
รับทราบและอนุมัติหลักสูตร 
 5. จัดการให้มีการเรียนการสอนตาม มคอ.  ฉบับปรับปรุงที่ได้รับการรับรองจาก สป.อว. 
แล้ว และก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดระยะเวลา 
  6.สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ เช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาร่วม/กรรมการสอบปากเปล่าฯ การท า
วิจัยร่วมกัน มีการจัดสัมมนาวิชาการ   การสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ เป็นต้น 
 7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) และวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
และน าผลการประเมินใน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 8. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการ
ดูแลการจัดท าปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตร และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
การวางระบบผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก าหนดผู้สอนดังนี้ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อบริหารจัดการรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สป.อว. 
 2. พิจารณาก าหนดผู้สอนโดยค านึงถึงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ก าหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา รวมทั้งเป็นบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะสอนใน
รายวิชานั้น ๆ 
 3. พิจารณาทบทวนการก าหนดผู้สอนจากผลการประเมินการสอน  (ปค. 003) และการ
ประเมินรูปแบบอ่ืนที่สะท้อนมาจากนิสิตผู้เรียน 
 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบและด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน ใหม่ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบของทุกรายวิชาจะต้องส่ง มคอ.3 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ 
 2. ก ากับดูแลให้รายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ครอบคลุมเนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา 
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 3. ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
หลักและความรับผิดชอบรองของแต่ละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (mapping) รวมถึงการ
พิจารณาหรือตรวจสอบให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงซึ่งก าหนดให้มีการ
ประเมินการสอนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ทั้งนี้ ให้ทั้งนิสิต อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นผู้ประเมินการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะมีการประเมินทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ
จิตพิสัย ด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย โดยอาจอยู่ในรูปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยการสอบวัดผลทั้ง formative และ summative การวัดผลจากความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ
ในการท าตามเป้าหมายการเรียนรู้ของรายวิชา การวัดเจตคติหรือความพึงพอใจต่อเนื้อหาและกิจกรรม
ต่างๆ ของรายวิชา การจัดการการเรียนการสอนของผู้สอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรหรือสถาบัน
ได้จัดเตรียมไว้ในแต่ละรายวิชา 
 
การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

หลักสูตรมีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ ดังนี้ 
 1. นิสิตเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการพัฒนาเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อไป เพื่อควบคุมและก ากับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ให้เป็น
ตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 5 
คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
และ กรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน ให้เลือกกรรมการบริหาร
หลักสูตร 1 คนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยผู้ที่ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ ต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักหรือาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม โดยจะ
พิจารณาจากกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีที่หลักสูตรสังกัดเพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง 
 โดยนิสิตจะต้องส่งผลการสอบและเค้าโครงปริญญานิพนธ์ภายใน 20 วันท าการหลังวันสอบ 
แต่ไม่เกินวันที่ที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้น 
 3. คณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาปริญญานิพนธ์จากความสอดคล้องกับสาขาวิชา  
ความทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ ความพร้อมด้านวิชาการและด้านการวิจัยของนิสิต 
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คณะกรรมการจะพิจารณาให้สอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะแก่นิสิตในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ให้เป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสม มีเนื้อหาและ
วิธีการวิจัยที่ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับสาระส าคัญของสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์โครงการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 4. นิสิตปรับปรุงแก้ไขเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณา พร้อมทั้งเสนอ
เค้าโครงที่แก้ไขเพ่ือขอการอนุมัติการท าปริญญานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และ
น าเข้าระบบ iThesis เพ่ือเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
 5. นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
แบบลายลักษณ์อักษรและ/หรือด้วยวาจา ทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน/รักษาสภาพ จนกว่าจะจบ
การศึกษา  
 6. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบให้นิสิตสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตยื่นค า
ร้องต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ให้เป็นตาม
ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ
นิสิตที่เป็นคณาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ทั ้งนี ้ ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปร ิญญานิพนธ ์ระดับปร ิญญาเอก ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงกับสัมพันธ์กับหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้
บัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบตามล าดับ และแจ้งคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ 
 โดยนิสิตจะต้องส่งผลการสอบและปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วันท าการหลังวัน
สอบ แต่ไม่เกินวันที่ที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้น  
 
การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการช่วยเหลือ ก ากับ และติดตามการท าปริญญานิพนธ์ การ
เขียนรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ โดยที่ประชุมได้มีการประชุมวางแผนและก าหนดเป็น
ข้อก าหนดดังนี้ 
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 1. นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
 2. อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาปร ิญญานิพนธ ์ตรวจสอบความก้าวหน้าและร ับรองรายงาน
ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา 
 3. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาหาแนวทางติดตาม และสืบค้น
สาเหตุและหาทางช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ 
 4. หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยให้นิสิตเขียนบทความวิจัยในช่วงที่
ก าลังท าปริญญานิพนธ์ โดยสามารถน าผลการวิจัยบางส่วนไปน าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ
ที่ได้รับการรับรองจาก สป.อว. และจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย 
 5. ส่งเสริมให้นิสิตขอทุนสนับสนุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนการจัดท าปริญญานิพนธ์ 
รวมถึงการขอรับทุนการน าเสนอผลงานและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีระบบการด าเนินงาน ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการเรียน
การสอน ทั้งด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน 
และนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
ก าหนดได้ ทั้งนี้ หลักสูตรมีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ
ประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อด้วย ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจัดให้
มีห้องเรียนรู้ย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง รวมทั้งหลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียนและห้องพักนิสิตที่เพียงพอ มีห้องประชุมใหญ่และกลางเพ่ือรองรับ
การประชุมทางวิชาการและการเรียนของนิสิต  หลักสูตรมีการจัดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากร
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ในห้องเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย มีล าโพงและ
ไมโครโฟน มีเครื่องปรับอากาศ มีคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ )Projecter) เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน มีระบบ WIFI มีฐานข้อมูลวารสารงานวิจัยและการสืบค้นทางอิเลคทรอนิคส์ที่ส านักหอสมุดของ
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มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก อาจารย์ที ่สอนรายวิชาในหลักสูตรได้จ ัดท าส ื ่อการสอน เช่น 
PowerPoint ที่ใช้สอน และอื่นๆ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการสอนแต่ละรายวิชาใน MS Teams 
เพื่อใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ให้กับนิสิตอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ หลักสูตรเพิ่มช่องทางการเรียนรู้
ออนไลน์ ได้แก่ Google Meet, MS Teams และ Zoom เพื ่ออ านวยความสะดวกในการเรียนจาก
สถานที่ต่างๆ นอกห้องเรียน ซึ่งหลักสูตรได้จัดอบรมการใช้ช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ดังกล่าวให้กับ
คณาจารย์และนิสิต เพื ่อเพิ ่มความช านาญในการใช้ตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของช่องทางต่างๆ 
ดังกล่าว 
 - หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 
2565 

ปีท่ี2 
2566 

ปีท่ี3 
2567 

ปีท่ี4 
2568 

ปีท่ี5 
2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
และรายานผลการด  าเน ินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้
ครบทุกรายวิชา 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี1 
2565 

ปีท่ี2 
2566 

ปีท่ี3 
2567 

ปีท่ี4 
2568 

ปีท่ี5 
2569 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - 

 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - 
 

✓ 
 

✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค. 003) ผ่านระบบออนไลน์ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าผลการประเมิน วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  

2. มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ วิธีการ 
After Action Review เมื่อสิ้นคาบเรียนหรือสิ้นสุดการเรียนในแต่ละหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การน าเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน รายงานหรือการสอบ 

3. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้ (Learning Outcome) ของนิสิตตามที่หลักสูตรและรายวิชา
ก าหนดไว้ 

4. ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยผู ้รับผิดชอบรายวิชา ทีมผู ้สอน และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เป็นรายคาบ/รายหัวข้อ/รายภาคการศึกษา 

5. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต 
6. ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทีมอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับคุณลักษณะพื้นฐานทั้งพื้นฐานความรู้ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะ
พิสัยของนิสิตแต่ละรุ่น 

 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1. นิสิตประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาทุกด้าน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค 003 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นภาคเรียน และนิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการสอนในแต่ละ
หัวข้อ/รายคาบเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน 

2. มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการ เร ียนการสอน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/หัวหน้าสาขา/สถาบัน 

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมสังเกตการณ์
การจัดการเรียนการสอน การใช้กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้น าเสนอ/บรรยาย หรือผู้น าการอภิปรายระหว่างกลุ่มผู้เรียนและทีมผู้สอน 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการประเมินทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้ในการพิจารณาคงไว้หรือปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนของอาจารย์ผู้สอนต่อไป
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5. การทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตในหลักสูตรของ
สถาบันที่เป็นคู่เทียบ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและมาตรฐานผลการเรียนรู้จากกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. นิสิตปัจจุบัน และดุษฎีบัณฑิตท่ีเพ่ิงจบการศึกษาในหลักสูตร 

 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องจากภายนอก  
    3. ผู้ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรภายนอก  
    4. ที่ปรึกษาสถาบัน และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  
    5. นายจ้างหรือผู้ที่รับบัณฑิตในหลักสูตรเข้าร่วมงาน (ผู้ใช้บัณฑิต)/ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

  6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 1) 
 ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบที ่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน 
ผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลจากปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อทราบปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือ
พัฒนาการด าเนินงาน ของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก 5 ปี  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิตและ
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น นิสิต บัณฑิตที่เพ่ิงจบการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละกระบวนวิชา  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือน าผล
การประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 
ปี เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ตลาดแรงงานที่รองรับบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรฉบับปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายวิชา  
กลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชา 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าความเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุง หลักสูตร 
 ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
 ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
 ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก ซ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  
 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 

  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการจดักิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรขึ้นเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 โดยมี

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและวพิากษ์หลักสูตร ดังรายชื่อต่อไปนี ้

ศ.ดร.อรญัญา ตุ้ยคัมภีร ์ คณะจติวิทยา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.กญัญ์ฐิตา ศรีภา คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 
ผศ.ดร.วิรณิธิ์ กิตติพิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
ผศ.ดร. กมลวรรณ คารมปราชญ์  คล้ายแก้ว    ส านักนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
หัวข้อ5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

การสร้างความร่วมมือและน า
หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเข้ามามสี่วน
ร่วมในการผลิตบัณฑติศึกษา ตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDG : Sustainable 
Development Goals) (หน้า 2) 

มีการระบุหน่วยงานท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศท่ีร่วมมือกันผลิต
บัณฑิตไว้ในหัวข้อความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นแล้ว และ อธิบายเพิ่มเติมใน
ส่วนของ การวิเคราะห์สถานการณ์ใน
หัวข้อ 
11.สถานการณภ์ายนอกหรือการ
พัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ(หน้า 4) 

 

หัวข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา 
- อาจ Scope ให้แคบเข้า เช่น “รบั
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าทั้งชาวไทย 
หรือชาวต่างชาติที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี” (หน้า 2) 

มีการระบุความสามารถในการใช้ภาษา
ในคุณสมบตัิการรับสมัครนสิิต  
(หน้า14) 

 

หัวข้อ 8 อาชีพที่ประกอบหลังส าเร็จ
การศึกษา 
เพิ่มเตมิอาชีพ 
1. นวัตกรด้านพฤติกรรมศาสตร ์

มีการระบุอาชีพเพิ่มเตมิ ในหัวข้อ 1.3
อาชีพท่ีประกอบหลังส าเร็จการศึกษา
(หน้า 3) 
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2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ในหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน (หน้า 3) 

หัวข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
เพิ่มเตมิเรื่องของเป้าหมายการพฒันาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG : 
Sustainable Development Goals) 
และสถานการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า ท่ีมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงและต้องปรับตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม และปัญหา
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม 
ใหม่ (ปัญหาในยุคสังคมดิจิทลั) และ
ประเด็นความขดัแย้งในสังคม ความ
หลากหลายทางความคดิ ที่มีผลตอ่
พฤติกรรมทางสังคมและการควบคุม
ทางสังคมให้เหมาะสมโดยใช้องค์
ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ (หนา้4) 

อธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเพิ่มเตมิเรือ่ง
ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDG : Sustainable 
Development Goals) และ
สถานการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า  ให้มีความชัดเจน
ยิ่งข้ึนในหัวข้อ 11.1  สถานการณห์รือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ(หน้า4) 

 

หัวข้อ 11 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 
และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
-เพิ่มเติมการพัฒนาหลักสูตรน่าจะ
เพิ่มเตมิในเรื่องการท าความเข้าใจ
ปัญหาพฤติกรรมในยุคสมัยใหม่ ท่ี
เปลี่ยนไป (หน้า4) 

เพิ่มเตมิเรื่องการท าความเข้าใจปญัหา
พฤติกรรมในยุคสมยัใหม่ ท่ีเปลีย่นไป 
ในหัวข้อ 11.2สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
(หน้า4) 
 
 
 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หัวข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 
-บัณฑิตเป็นนักวิจัย นักพัฒนา และ
นวัตกร เพื่อสรา้งองค์ความรู้และ

 
 
 
เพิ่มเตมิ “นวัตกร” ในหัวข้อ 1.1 
ปรัชญา (หน้า 8) 
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นวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพบุคคล
และสังคมอย่างยั่งยืนและควรมีการ
เน้นย ้าว่า หลักสูตรฯ สามารถผลติ
บุคลากรวิจยั ทางด้านไหน ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้กบั
ประเทศไทย (หน้า 8) 

ความส าคัญ 
หน้า 9 “สภาวิจัยแห่งชาติ” 
เปลี่ยนเป็น “ส านักงานการวิจยั
แห่งชาติ” และอาจเพิ่มความส าคญั
ของการจัดการเรียนการสอนในยคุ 
New normal เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาปรับปรุง และควรเขียนให้
เห็นถึงความส าคญัของการสร้างองค์
ความรู้ใหม/่ภูมปิัญญาใหม่ และการ
ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ปรัชญาของหลักสตูรที่เน้นการสรา้ง
องค์ความรู้และนวัตกรรม (หน้า 8) 

 
มีการปรับแกค้ า“สภาวิจัยแห่งชาติ” 
เปลี่ยนเป็น “ส านักงานการวิจยั
แห่งชาติ และเพิ่มเติมความส าคัญของ
การจัดการเรยีนการสอนในยุค New 
normal ในหัวข้อ ความส าคัญ 
(หน้า 8) 

 

หัวข้อ1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตร 
- พิจารณา ELO ด้านการสร้างให้เป็น
ผู้ผลิตและขับเคลื่อนหรือนวัตกรดา้น
พฤติกรรมศาสตร์ (R & D) และควร
ตระหนัก ELO ที่ก าหนดว่าว่าจะวดั
อย่างไร (หน้า 10) 

 มีการระบุผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างนวัตกรรมไว้แล้วในหมวด
ที ่2 หัวข้อ 1.3 วัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร ส่วนเรื่องประเด็นการวัดได้
ระบุไว้ในหมวดที่ 4 
 

หัวข้อ 2แผนพัฒนาปรับปรุง   
- อาจเพิ่มกลยุทธ์การยกระดับความ
เป็นวิชาการนานาชาติ เช่น การ
ทดสอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ อบรม
ทักษะภาษาอังกฤษ และตัวบ่งช้ีน่าจะ
วัดที่ตัวเด็กได้ เช่น “ผ่านการทดสอบ
สมิทธิภาพข้ัน B1 ข้ึนไปร้อยละ.....” 
(หน้า 11) 

เพิ่มเตมิ แผนพัฒนาปรับปรุง ใน
ประเด็น การยกระดับความเป็น
วิชาการนานาชาติ โดยเพิ่มเติมเปน็ 
“การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใน
การท าการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์”
และเพิ่มเติมตัวช้ีวัดเป็น จ านวนผลงาน
นิสิตที่เผยแพร่ในฐานข้อมลูนานาชาติ
(หน้า 11) 
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- ข้อ 5. การฝึกอบรมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะของนักวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ อาจเพิ่มตัวบ่งช้ี
จ านวนผลงานนสิิตที่เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูล..... (หน้า 11) 

เพิ่มเตมิตัวช้ีวัดเป็น จ านวนผลงาน
นิสิตที่เผยแพร่ในฐานข้อมลูนานาชาติ
(หน้า 11) 

 

- อาจเพิ่มแผนพัฒนาอีก 1 ข้อเพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร คือ 
“การยกระดับการวิจยัและนวัตกรรม” 
กลยุทธ์ เช่น การส่งเสริมการบรูณา
การศาสตร์ที่หลากหลาย  การส่งเสริม
ให้ใช้วิธีวิทยาที่เน้นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม การส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมหรือสร้างภูมปิัญญาใหม ่ 
การบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  ส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมวิจัยกับอาจารย์ และ
ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการวิจัยและเครือข่าย
นวัตกรรม(หน้า 11) 

ได้เพิ่มแผนการพัฒนา กลยุทธ์ และตัว
บ่งช้ี ด้านการยกระดับการวิจยัและ
นวัตกรรม 
(หน้า 11) 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
หัวข้อ 2.3ปัญหาของนิสิตแรกเขา้  
-ปัญหาของนิสิตแรกเข้าถ้าใช้ค าว่า 
“นิสิตส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้......ไม่
เท่ากัน”  กลยุทธ์น่าจะต้องเป็นการ
คัดเลือกเด็กกลุม่อ่อน กลุ่มเก่งเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความ
แตกต่าง อาจปรับเป็น “นสิิตบางส่วน
ยังมีพ้ืนฐาน....ไมเ่พียงพอ” ซึ่งจะ
สอดคล้องกับกลยุทธ์คือจะเข้าไปจัด
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมพื้นฐาน  และ ควร
พิจารณาจัดคอรส์เสรมิพื้นฐานในช่วง 
summer หรือหาวิธีการเตรยีมความ
พร้อมให้กับนิสิตใหม่   ในเอกสารให้
ทบทวนและปรับวิธีการแกไ้ขปัญหา 

ได้เพิ่มเติมการวิเคระหผ์ู้เรียน และการ
เรียนรูเ้พิ่มเติมผา่นช่องทางการจัด
ฝึกอบรมออนไลน์ หรือ การให้เรียนรู้
ผ่าน e-learning (หน้า 14) 
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เช่น ให้เรียน e-learning ที่หลักสตูร
จัดให้ (หน้า 14) 
หัวข้อ 3.1.3 หัวข้อรายวิชา 
- อาจเติมรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ SDG, 
human-machine interaction  

 มีการเติมรายวิชาที่มีค าอธิบายรายวิชา
ที่สอดคล้องกับ SDG, AI,เทคโนโลยี
และดิจิทลั  

หัวข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
การตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความชัดเจนและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ผลลัพทธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(หน้า 22) 

ปรับแก้ค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้อง (หน้า 22) 

 

ชุดรายวิชา (Module) 
- การท าชุดรายวิชา เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาให้ชุดวิชานั้นมี
ความโดดเด่นละเชื่อมโยงกับฐานคิด 
คิด เช่น กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเนื้อหา 
กลุ่มวิธีการวิจยั และใหผู้้เรยีนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเข้าสู่อาชีพ 
(ภาคผนวก ซ) 

 จะด าเนินการทบทวนในการจัดท าชุด
วิชาในอนาคต 

- ควรท าชุดวิชาส าหรับกลุ่มเปา้หมาย
เฉพาะที่ไมไ่ด้ประสาทปรญิญาบตัร 
เช่น HR ในองค์กร โดยดึงเฉพาะตวั
แปรที่น่าสนใจ เช่น จิตวิทยาให้
ค าปรึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค การ
สร้างเครื่องมือวัด  
อีกทั้งเสนอโมดลูวิชาเลือก social 
design, urban planning, change 
management จะได้บรรลุ ELO 4 
(พัฒนาบุคคลและสังคม) เพราะ
สิ่งแวดล้อมมีส่วนก าหนดพฤติกรรมคน
(ภาคผนวกซ) 

 พิจารณาทบทวนการเปิดชุดรายวชิาที่
สามารถที่ดึงดูดผู้สนใจให้เข้ามาเรยีนรู้
ในลักษณะของการอบรมระยะสั้นและ
สามารถเก็บหน่วยกิตได้ โดยไม่
ประสาทปริญญาบัตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
-การพัฒนาให้เกิดการสื่อสารในระดับ
สากล (1.1) อาจจัดการเรียนแบบ
สัมมนา โดยเชญิประเทศท่ีมี MOU 

 
เพิ่มเตมิกลยุทธ์ในประเด็นทักษะการ
สื่อสาร (หน้า 63) 
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มาร่วมสัมมนา และยกระดับเป็นการ
ท าวิจัยข้ามวัฒนธรรม (cross 
cultural) (หน้า 63) 

-ทักษะการสื่อสาร ข้อ 1.2 “สามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ” ควร
เปลี่ยนเป็น “กลุ่มเปา้หมายที่
หลากหลาย” (หน้า 63) 

ปรับแก้ในหัวข้อ 1.2 เพิ่มเติมสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ” ควร
เปลี่ยนเป็น “กลุ่มเปา้หมายที่
หลากหลาย” (หน้า 63) 

 

-สมรรถนะของหลักสตูร ข้อ 2.2 
เพิ่มเตมิเรื่องนวัตกรรม “มีความ
เชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์ในการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวตักรรม
เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม” ข้อ 2.3 
ควรเขียนให้เฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อให้
สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้เหมาะสม 
เช่น “เป็นผู้น าทางวิชาการและการท า
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 
สังคม และประเทศ” (หน้า 63) 

ปรับแก้ในหัวข้อ 2.2. เพิ่มเติมเรื่อง
นวัตกรรม “มคีวามเชี่ยวชาญทาง
พฤติกรรมศาสตร์ในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
บุคคลและสังคม” และ 2.3 เพิ่มเติม
การเขียนให้เฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อให้
สามารถก าหนดกลยุทธ์ได้เหมาะสม 
เช่น “เป็นผู้น าทางวิชาการและการท า
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 
สังคม และประเทศ” (หน้า 63) 

 

-เพิ่มเติมคณุลักษณะของบัณฑิตที่
ต้องการคือ สามารถจัดการเรียนรูใ้ห้
เกิดกับผูเ้รียน Gen Z (ออกแบบ
วิธีการเรียนรู้ ออกแบบนวัตกรรม
ส าหรับศตวรรษที่ 21) (หน้า 63) 

เพิ่มเตมิไว้ในหมวดที 4 หัวข้อ การ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ  ใน
ข้อ1. มีทักษะการสื่อสาร คือสามารถ
ถ่ายทอดหรือจัดการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายหลากหลายช่วงวัยได้ 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
- ด้านความรู้ ผลการเรียนรู้ข้อ 2.4 
เพิ่มเรื่องนวัตกรรม “สามารถบรูณา
การความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรม
ศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อต่อ
ยอดหรือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมได้” กลยุทธ์การสอน ควร
เพิ่ม “ให้ผู้เรยีนสัมมนาการวจิัยขัน้สูง
และการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ทันสมยั” 
วิธีการวัดเพิ่ม ประเมินผลจากการ
สัมมนา วิธีการวดัความรู้และการ
ประเมินบางหัวข้อไม่ชัดเจน เช่น 

มีการปรับแก้และเพิ่มเตมิตามประเด็น
ข้อเสนอแนะ เพิ่มเรื่องนวัตกรรม 
“สามารถบรูณาการความรู้ทั้งทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย 
เพื่อต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมได้” กลยุทธ์การสอน ควร
เพิ่ม “ให้ผู้เรยีนสัมมนาการวจิัยขัน้สูง
และการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ทันสมยั”
เพิ่ม ประเมินผลจากการสมัมนา 
วิธีการวัดความรู้และการประเมินบาง
หัวข้อไม่ชัดเจน เช่น “เข้าใจเนื้อหา 
การวิพากษ์ และความคิดสร้างสรรค์” 
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“เข้าใจเนื้อหา การวิพากษ์ และ
ความคิดสร้างสรรค์” ไม่แน่ใจว่าจะวัด
อย่างไร  และ “สนับสนุนและผลกัดัน
ให้นิสิตผลิตผลงาน....” ที่ท าตัวหนา 
ไม่ใช่การวัดและประเมินน่าจะเป็น 
“ตรวจสอบผลผลติงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง”  
(หน้า 63) 

ไม่แน่ใจว่าจะวดัอย่างไร  และ 
“สนับสนุนและผลักดันให้นิสิตผลติผล
งาน....” ที่ท าตัวหนา ไม่ใช่การวัดและ
ประเมินนา่จะเป็น “ตรวจสอบผลผลิต
งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์
ได้จริง”  
(หน้า 63) 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
-หัวข้อ 3.1 เพิ่ม “....สร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม” การวดั
ประเมินผลการสัมมนา ควรเขียนให้
เป็นรูปธรรม เช่น ใช้ Rubric เพื่อ
ประเมคิวามสามารถ หรือตรวจสอบ
ผลิตทางวิชาการจากการสัมมนา เพิ่ม
ในประเด็นท่ีสองของการวัดและ
ประเมินผล “....รวมถึงผลงานวิชาการ
ที่เป็นการพัฒนาองค์ (หน้า 65) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดยเพิม่ “....
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม” การวัดประเมินผลการ
สัมมนา ควรเขียนให้เป็นรูปธรรม เช่น 
ใช้ Rubric เพื่อประเมคิวามสามารถ 
หรือตรวจสอบผลิตทางวิชาการจาก
การสัมมนา เพิ่มในประเด็นทีส่องของ
การวัดและประเมินผล “....รวมถึง
ผลงานวิชาการที่เป็นการพัฒนาองค์
(หน้า 65) 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ฯ ในช่อง
วิธีการวัดและประเมินผล การ
พิจารณาความตั้งใจและพฤติกรรมอาจ
ไม่ชัดเจน อาจต้องเพิ่ม “การพิจารณา
ผลงาน/ผลผลิตจาการจัดประชุมทาง
วิชาการ....ที่เป็นช้ินงาน” (หน้า 66) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่ม
“การพิจารณาผลงาน/ผลผลติจาการ
จัดประชุมทางวิชาการ....ที่เป็น
ช้ินงาน” (หน้า 66) 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 
ขาดกลยุทธ์การท าให้บรรลุ “สามารถ
เลือกใช้การสื่อสารและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม...” ควรเพิ่มข้อความในกล
ยุทธ์ “สนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมหรอื
ริเริม่จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพือ่
สังคมผ่านช่องทางต่างๆ และส่งเสริม
ให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
บริการวิชาการ” ส่วนการประเมินผล
อาจเพิ่ม “พิจารณาผลงานการบรกิาร

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มกล
ยุทธ์การท าให้บรรลุ “สามารถเลือกใช้
การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
...” และ เพิ่มข้อความในกลยุทธ์ 
“สนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมหรือริเริม่จัด
กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมผ่าน
ช่องทางต่างๆ และส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการ
วิชาการ” และเพิ่มเติมในส่วนการ
ประเมิน“พิจารณาผลงานการบริการ
วิชาการและความเหมาะสมในการ
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วิชาการและความเหมาะสมในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้ผูร้ับบริการเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย โดยอาจวัดจาก
ความรู้หรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการได้” (หน้า 67) 

เลือกใช้เทคโนโลยีให้ผูร้ับบริการเข้าถึง
และเข้าใจได้ง่าย โดยอาจวัดจาก
ความรู้หรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการได้” (หน้า 67) 

หัวข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
-ปรับลดจดุเน้น โดยลดจุดด าเนื่องจาก
จุดด าเยอะเกินไป โดยปรับให้
เหมาะสม แตล่ะรายวิชาควรมีจุดด าที่
เห็นว่ารายวิชานั้นเกีย่วข้องโดยตรง
จริงๆ รวมทั้งดูการกระจายของจุดด้วย
หรืออาจต้องใช้วิธีประเมินท่ีชัดเจน 
เช่น Rubric (หน้า 70) 

มีการปรับจุดเน้นของรายวิชา โดยลด
จุดด า ให้มีความเหมาะสมและสามารถ
วัดประเมินได้(หน้า 70) 

 

- Curriculum Mapping ที่เป็นจดุด า 
ความรับผิดชอบหลัก ควรมีในรายวิชา
บังคับ  (หน้า 70) 

มีการปรับจุดด าในรายวิชาบัง 
คับแล้ว(หน้า 70) 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
หัวข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
- กิจกรรมทวนสอบ นอกจากประเมิน
การบรรลุ LO พิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบแล้ว ควร
ประเมินความเหมาะสมของการถว่ง
น ้าหนักการประเมินในแตล่ะลักษณะ 
และทวนสอบดูวา่ไดม้ีการประเมิน
ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ มีการก าหนด
เกรดเหมาะสมกับระดบัคะแนนหรือไม่ 
หรืออาจพูดรวมๆ ว่าด าเนินการตาม
คู่มือทวนสอบฯ (หากมีคูม่ือ)  และ
นอกจากจะให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
เกี่ยวกบัการบรรลุ LO แล้ว อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรประเมินการ
บรรลุ LO ตามกลยุทธ์การสอนที่ได้
ก าหนดไว้ด้วย  

ปรับแก้ตามTemplate ใหม่ของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
และมีการเพิ่มเติมและปรับแก้การทวน
สอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ขณะ
นิสิตก าลังศึกษา 
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- การทวนสอบฯ หลังจากนสิิตส าเร็จ
การศึกษา อาจประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตาม LO หลักหรือ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
(หน้า 77) 

ปรับแก้ตามTemplate ใหม่ของ
บัณฑิตวิทยาลัย(หน้า 77) 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

หัวข้อ 1การเตรียมการส าหรับ
อาจารย์ใหม่  
-เพิ่มประเด็นการประเมินผลการ
เตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่  
(หน้า 79) 

ปรับเพิ่มการประเมินผลอาจารย์ใหม่ 
จัดให้อาจารย์ใหม่ อาจารย์พี่เลี้ยงและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินผล
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐ และปรับตาม 
Template ของบัณฑิตวิทยาลัย 
(หน้า 79) 

 

หัวข้อ 2 การพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่คณาจารย์ 
-การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ 
อาจเพิ่มเตมิ การสร้างเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศด้านการศึกษาวจิยั
ทางพฤติกรรมศาสตร์ และการจัดสรร
งบประมาณ/ทุนสนับสนุนอาจารยใ์น
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
นวัตกรรม (หน้า 80) 

 
 
ปรับเพิ่มในประเด็นการสร้างเครือข่าย
วิจัยและพัฒนาการเรยีนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอก มีการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันให้
เป็นทุนสนับสนุนอาจารย์ท าวิจยัและ
และปรับตาม Template ของบณัฑิต
วิทยาลัย(หน้า 80) 

 

-ควรส่งเสริม สนับสนุนเรื่องการเขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ(หน้า 80) 

ปรับเพิ่มเรื่องการส่งเสรมิให้อาจารย์
พัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่ต าแหนง่
ทางวิชาการที่สูงขึ้น(หน้า 80) 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
นิสิต 
- ด้านการรับนสิิต หากมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรบัสมคัร 
ควรเขียนเพิ่มเติม (หน้า 84) 

 
ปรับเพิ่มหลักสตูร ซึ่งผู้ทีส่นใจสมคัร
เข้าศึกษาในหลักสตูรสามารถส่งใบ
สมัครไดด้้วยการยื่นใบสมคัรด้วย
ตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัยและ/หรือส่ง
ใบสมัครทางไปรษณีย์และ/หรือผา่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรับ
สมัครที่จดัเตรียมไว้รองรับการ
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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(หน้า 84) 
-ความพึงพอใจในการจัดการข้อ
ร้องเรียนฯ น่าจะต้องเพิ่มเติมขั้นตอน
การคัดแยกระดบัความเร่งด่วนในการ
จัดการข้อร้องเรียน และติดตาม
ประเมินผลการจดัการข้อร้องเรียน 
(หน้า88) 

ปรับแนวทางการจัดการข้อร้องเรยีน
ประธานหรือเลขาของหลักสูตร
ด าเนินการ/สั่งการให้มีการพิจารณาคัด
แยกข้อร้องเรียนตามระดับความ
เร่งด่วนในการจดัการข้อร้องเรียน 
เลขาของหลักสูตรด าเนินการน าขอ้
ร้องเรียนเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเพือ่การ
พิจารณาหาหนทางปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม และตดิตาม
ประเมินผลการจดัการข้อร้องเรียน
ดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อทราบ 
ต่อไป(หน้า88) 

 

หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 
- หัวข้อการวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
น่าจะตัดประโยค “และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน” ออก เพราะ
เนื้อหากล่าวเฉพาะการก าหนดผูส้อน 
(หน้า89) 

 
 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยการตัด
ประโยค “และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน” ออก(หน้า89) 

 

-หัวข้อ การก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ควรเพิ่ม “และการจดัการเรียนการ
สอน” เพราะมเีนื้อหาท่ีกล่าวถึง
กระบวนการจดัการเรียนการสอน และ
ควรเพิ่มเติม การพิจารณาหรือ
ตรวจสอบใหม้ีการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
และส่งเสรมิให้ใช้เครื่องมือในการ
ประเมินท่ีหลากหลาย (หน้า90) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่ม
ประโยค“และการจัดการเรียนการ
สอน” และเพิ่มเติมการพิจารณาหรือ
ตรวจสอบใหม้ีการวัดและประเมินผล
การเรยีนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
และส่งเสรมิให้ใช้เครื่องมือในการ
ประเมินท่ีหลากหลาย(หน้า90) 

 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
-สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูไ้ม่ควรเน้น
เฉพาะอุปกรณ์และเทคโนโลยี แตค่วร

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มเติม
ให้คณาจารย์ผลิตสื่อการเรียนรู้เพือ่
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียนแบบ 
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ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตสื่อการเรยีนรู้
เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียน
แบบ Active learning อีกทั้งเพิ่ม
software ถูกลิขสิทธิ์ท่ีเหมาะสมกบั
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ใหม่ๆ  
หรือsocial lab (หน้า93) 

Active learning อีกทั้งเพิ่มsoftware 
ถูกลิขสิทธิ์ท่ีเหมาะสมกับการวิจยัทาง
พฤติกรรมศาสตร์ใหม่ๆ  หรือsocial 
lab (หน้า93) 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(หน้า95) 

ปรับแก้ตาม Template ของบัณฑิต
วิทยาลัย(หน้า95) 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์
ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(หน้า93) 

ปรับแก้ตาม Template ของบัณฑิต
วิทยาลัย(หน้า93) 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร(หน้า96) 

ปรับแก้ตาม Template ของบัณฑิต
วิทยาลัย(หน้า96) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและ
วางแผนปรับปรุง(หน้า96) 

ปรับแก้ตาม Template ของบัณฑิต
วิทยาลัย(หน้า96) 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 
 
1.     ชื่อหลักสูตร   
 ภาษาไทย:     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์      
          ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Applied Behavioral Science Research   
 
2. เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา  
 ปีการศึกษา 2560 
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1) สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยใช้การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แบบ 
บูรณาการเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม  
   2) สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพวิจัย 
 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
     
  4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เม่ือนิสิตจบการศึกษา 
  1) ELO 1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวิธ ีว ิทยาการวิจัย เพ่ือ
ประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  2) ELO2 สามารถประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพื่อเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและสังคม 

3) ELO3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจัย 

4) ELO4 เป็นผู้น าในการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ล าดับ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)  
ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการอืน่ ๆ) 5 ปีย้อนหลัง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 
1 ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จนัประเสรฐิ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชนเมือง),2544                                                       

วท.ด. (การวิจยัพฤตกิรรม     
         ศาสตร์ประยุกต์),2553 

4 2 5 3 - 

2 รศ.ดร. อังศนิันท์  อินทรก าแหง พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์),2531                                                     
วท.ม. (สุขศึกษา),2536                                                                                                      
ค.ด.  (การศึกษานอกระบบโรงเรียน),2545                              

42 15 13 21 - 

3 ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
 

ร.บ. (สังคมวทิยาและมานุษยวิทยา),2543                                          
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์),2545                                                                            
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์),2552                                                                              

7 1 2 6 - 

 
6. สมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจัย) ที่ส่งเสริมการ
บรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 
Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 
  อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติ
มีการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียน
การสอนแบบ Research Base Learning  โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ และน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรอบรม SWU-BEST หลักสูตรอบรม Online active learning 
and assessment  อีกทั้งจัดให้คณาจารย์มีการพัฒนาความสามารถทางการสอนและการประเมินผลเพ่ือขอรับการ
รับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น รับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานของ สหราช
อาณาจักร (UKPSF)  นอกจากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ในหลักสูตร นายจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาทั้งหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  
  หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรขอทุนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  โดย
คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทางแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ซึ่งคณาจารย์ และบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุน ภายใน-ภายนอก ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563-31 กรกฎาคม2564) ถึงปีงบประมาณ 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) รายละเอียดดังต่อไปนี้จ านวนทั้งสิ้น 19โครงการ นอกจากนั้น
คณาจารย์ในหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั ้งในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติทุกปีโดย
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งานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฐาน Scopus ระดับ Q1 และ Q2 อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ง
ได้รับการตอบรับให้น าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 
  คณาจารย์ในหลักสูตรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกอบรมทางจิตวิทยาให้กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเช่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
(SWU-BEST: Effective Online Teaching) แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยากริจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณาธิการไทยในวารสารทางสังคมศาสตร์ฐาน SCOPUS  ผู้พัฒนาสื่อและแนว
ทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  
นอกจากนั้นอาจารย์ในหลักสูตรยังจัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างอาชีพและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน”ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพคนผ่านการ
พัฒนานักวิจัยชุมชน โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ที่เริ่มสร้างความรู้ เจตคติ และทักษะการ
เป็นนักวิจัยชุมชน ผ่านประเด็นการจัดการขยะ บ่มเพาะนักวิจัยชุมชนผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอด
ทักษะนักวิจัยจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง และในปี 2563 เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และ
สามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกศูนย์ฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชนและสมาชิกในชุมชน  
 6.4 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
  อาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  โดยคณาจารย์ในหลักสตูร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งที่เกิดจากความประสงค์ของตนเอง และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
หลักสูตร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานมหาวิทยาลัย อาทิ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอาทิ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันยุทธศาสตร์ทาง

ปัญญาและวิจัย ฝ่ายส่งเสริมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น การ อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การอบรมพัฒนาทักษะการสอนออนไลน์ รวมทั้งการ

สนับสนุนทุนการวิจัย เช่น โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินและศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้ านอนามัย

สิ ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของผู ้ประกอบการฟาร์มหมู

ปีงบประมาณ 2564 ของ รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง การวิจัยและพัฒนาระบบการคัดกรองและนวัตกรรม

การปรับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นหนี้ของข้าราชการครู ของ ผศ.ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ 

Best Practices for Supporting Mental Health and Wellbeing of University Graduates : Exploring 
Pathways to Develop Resilient and Agile Workforce for the Post Pandemic Recovery ของ ผศ.
ดร.Kanu Priya Mohan เป็นต้น นอกจากนั้นสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ อาทิการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ เพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาระดับชาติ นานาชาติ สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ การจัดโครงการเพื่อพัฒนา



92 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ศักยภาพด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย ทุนการศึกษาดูงานทาง วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนศักยภาพของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
 

ระบุหัวข้อที่ได้รับการพัฒนา 
หน่วยงานท่ีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 
จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีเข้าร่วม 

ระบุสมรรถนะที่สอดคล้อง 

1 2 3 4 5 

1.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่อง “หลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”(Ethical Principle to 
Research Involving Human Subject) วันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 17  /    

2.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในหัวข้อ แนวปฏิบัติท่ีดีในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติจัดกิจกรรมวันท่ี 2 
กรกฎาคม 2564 โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 17  /    

3. หลักสูตรอบรม SWU-BEST รุ่น 1 ฝ่ายวิชาการ 
มศว 

9 /     

4.โครงการการเตรียมความพร้อมในการเขียนขอรับ
รอง UKPSF 16 ธ.ค. 63 

ฝ่ายวิชาการ 
มศว 

9 /     

5. หลักสูตรอบรม Online active learning and 
assessment 

ฝ่ายวิชาการ 
มศว 

3 /     

 
7. รางวัล/การยกย่องชมเชย ที่นิสิตหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ (ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา) 
 รางวัลที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ 
 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 
 ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เรื่อง  "การวิจัย
ปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการก าจัดขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชน"ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี (สาขาสังคมวิทยา)และ"การสร้างอัตลักษณ์ของ
ตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร"ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี (สาขา
สังคมวิทยา) 
 
 2.รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เรื่อง "การวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสาร ที่เน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง"ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดี (สาขาการศึกษา) 
 รางวัลที่นิสิตในหลักสูตรได้รับ 
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 1.ปี 2563 นางสาวปริญวิทย์ นุราช นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ชื่อรางวัล: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจ าปี 2563 (สาขาการศึกษา) 
เรื ่อง “การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและ
พฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” 
 2.ปี 2563 นายเก ประเสริฐสังข์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ชื่อรางวัล: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจ าปี 2563 (สาขาสังคมวิทยา) 
เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียน 
 3.ปี 2563 นางสาวชวิตรา ตันติมาลา นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ชื่อรางวัล: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจ าปี 2563 (สาขาสังคมวิทยา) 
เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร” 
 4. ปี 2561 น.ส.หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงษ์ Best Paper Award-1st :Nungfan Puttummavong 
Title: Relationship of Job Demands and Job Resource to Satisfaction with Work-Family Balance 
among Thai University Staff ในงาน IPRC2018 (3-4 October 2018) วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 
 5. ปี 2561น.ส.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรข Best Presentation Award -2nd: Pacharee Tiwsikhares 
Title: Factors Effecting Teaching and Learning with Information and Communication 
Technology of Teachers in Phuket Secondary Schools ในงาน IPRC2018 (3-4 October 2018) วันที่ 
3-4 ตุลาคม 2561 
 
8. รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิตในหลักสูตร (รายงานข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร/เปิดรับนิสิต) 
นิสิตแบบเน้นวิจัย (แบบ1.1) 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

ในแผนรับ 
จ านวน

รับ 

จ านวน
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ ร้อยละการประกอบอาชีพ 
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อิสระ จ านวน ร้อยละ 

2560 15 6 - 3 50 - 50 - - - 

2561 15 5 - 3 60 - 60 - - - 

2562 15 9 - 7 77 - 77 - - - 

2563 15 9 - 9 100 - 100 - - - 

2564 12 9 - 9 100 - 100 - - - 

 
นิสิตแบบมีวิชาเรียน (แบบ2.1) 



94 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

ในแผนรับ 
จ านวน

รับ 

จ านวน
ส าเร็จ

การศึกษา 

อัตราคงอยู่ ร้อยละการประกอบอาชีพ 
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

ตรงวุฒิ เกี่ยวข้อง อิสระ จ านวน ร้อยละ 

2560 10 10 1 6 60 - 60 - - - 

2561 10 - - - - - - - - - 

2562 10 2 - 2 100 - 50 50 - - 

2563 10 - - - - - - - - - 

2564 5 6 - 5 83 - 83 - - - 

 
9. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 9.1 แนวคิดพ้ืนฐานของหลักสูตร ใช้หลายศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมซึ่งท าให้มีความครอบคลุมใน
มุมมองและแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อนมากข้ึน 
การใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอธิบายอย่างดิ่งเดี่ยวอาจท าให้ไม่ได้ค าตอบหรือความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรง
จุด และมีความครอบคลุมรอบด้าน 
 9.2 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแต่ละคน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา
มา จึงท าให้มองเห็นในแง่มุมที่แตกต่าง และสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ได้รอบด้าน  
 9.3 การที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติสอนในหลักสูตร เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตชาวต่างชาติเข้ามาศึกษา
ในหลักสูตรนี้ 
 9.4 หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นชาวต่างประเทศ ที่ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา ท าให้ได้รับความรู้ที ่ลุ ่มลึก และมีโอกาสได้ตีพิมพ์งานวิจัยของตนในวารสาร
นานาชาติที่อยู่ในฐาน SCOPUS 
 9.5 การที่เปิดรับนิสิตที่จบจากสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ศึกษาศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล
ศาสตร์ การบัญชี เป็นต้น เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตเหล่านั้นได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้ ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองตามสาขาวิชาชีพ ส่งผลให้องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
ได้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
10. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและแนวทางการพัฒนา 
      10.1  นิสิตที่ลาออกก่อนจบการศึกษายังคงมีอยู่  แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ รับทราบปัญหาและสาเหตุ
ของการลาออก พร้อมทั้งด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะการสื่อสาร 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

ELO1สามารถ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและวิธี
วิทยาการวิจัย เพื่อ
ประยุกต์ใช้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 
และศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

                         

ELO2 สามารถ
ประเมินอย่างเป็น
ระบบและใช้
วิจารณญาณ
ตรวจสอบงานวิจยั
เพื่อเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาและพัฒนา
บุคคลและสังคม 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
ของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF คุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะการสื่อสาร 

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

ELO3 พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์ 
ตอบสนองความ
ต้องการของ
หน่วยงาน สังคม และ
ประเทศตามหลัก
จริยธรรมวิจัย 

                         

ELO4 เป็นผู้น าในการ
วิจัยและสร้าง
เครือข่ายการวิจัยด้าน
พฤติกรรมศาสตร์กับ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ปัญหา
สังคม 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)  

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
ELO 1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจยั เพื่อ
ประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
- การคิดเชิงวิเคราะห ์
- การสังเคราะห ์
ทักษะการวิจัย 
- การพัฒนากรอบแนวคิด 
- การออกแบบการวิจัย 
- การสร้างเครื่องมือ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
- การสรุปและอภิปรายผล 
- การน าเสนอผลการวิจัย 
- การเขียนเชิงวิชาการ 

การสื่อสาร 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร  
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การแสดงความคดิเห็นและถ่ายทอดทาง
วิชาการ 

- แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา และ สังคมศาสตร์อื่น ๆ  
- กระบวนทัศน์การวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัย 
- การเขียนบทความทางวิชาการ (วิจัย/วิชาการ) 
- จรรยาบรรณนักวิจัย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/ปญัหาสังคม/สถานการณ์ของ
ประเทศ 

ELO2 สามารถประเมินอย่างเป็นระบบ
และใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพื่อ
เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาบุคคล
และสังคม 

ทักษะทางปัญญา 
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
- การประเมินข้อมูล 
ทักษะการวิจัย 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
- การสรุปและอภิปรายผล 
- การเขียนเชิงวิชาการ 

การสื่อสาร 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร  
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การแสดงความคดิเห็นและถ่ายทอดทาง
วิชาการ 

- แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา และ สังคมศาสตร์อื่น ๆ  
- กระบวนทัศน์การวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัย 
- การเขียนบทความทางวิชาการ (วิจัย/วิชาการ) 
- จรรยาบรรณนักวิจัย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/ปญัหาสังคม/สถานการณ์ของ
ประเทศ 
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ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills/Altitude) 
ความรู้ 

(Knowledge) 

ELO3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
พฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 
สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจยั 

ทักษะทางปัญญา 
- การประยุกต์ความรู ้
- การคิดเชิงวิเคราะห ์
- การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
- การสังเคราะห ์
ทักษะการวิจัย 
- การพัฒนากรอบแนวคิด 
- การออกแบบการวิจัย 
- การสร้างเครื่องมือ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคณุภาพ 
- การสรุปและอภิปรายผล 
- การน าเสนอผลการวิจัย 
- การเขียนเชิงวิชาการ 

การสื่อสาร 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร  
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การแสดงความคดิเห็นและถ่ายทอดทาง
วิชาการ 
- การเป็นผู้น าทางความคิด 
 
 

- แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา และ สังคมศาสตร์อื่น ๆ  
- กระบวนทัศน์การวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัย 
- การเขียนบทความทางวิชาการ (วิจัย/วิชาการ) 
- จรรยาบรรณนักวิจัย 
- การบริหารจัดการโครงการวิจัย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/ปญัหาสังคม/สถานการณ์ของ
ประเทศ 

ELO4 เป็นผู้น าในการวิจัยและสรา้ง
เครือข่ายการวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์กบั
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหา
สังคม 

ทักษะทางปัญญา 
- การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
- การสังเคราะห ์
- การประเมินข้อมูล 
ทักษะการวิจัย 
- การสรุปและอภิปรายผล 
- การน าเสนอผลการวิจัย 
 

การสื่อสาร 
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร  
- การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การแสดงความคดิเห็นและถ่ายทอดทาง
วิชาการ 
- การเป็นผู้น าทางความคิด 
การบริหารจัดการ 
- การสร้างทีมวิจัย 
- การบริหารจัดการโครงการ 

- จรรยาบรรณนักวิจัย 
- การบริหารจัดการโครงการวิจัย 
- การน าเสนออย่างมืออาชีพ 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/ปญัหาสังคม/สถานการณ์ของ
ประเทศ 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี 
ชั้นป ี ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 ELO 1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ชั้นปีที่ 2 ELO2 สามารถประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณตรวจสอบงานวิจัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ปญัหาและพัฒนาบุคคลและสังคม 
 ELO4 เป็นผู้น าในการวิจัยและสรา้งเครือข่ายการวิจยัด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม 

ชั้นปีที่ 3 ELO3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน สังคม และประเทศตามหลักจริยธรรมวิจัย 
 ELO4 เป็นผู้น าในการวิจัยและสรา้งเครือข่ายการวิจยัด้านพฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสังคม 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

รายวิชา 

Expected Learning 
Outcome (ELOs) 

แบบ 2.1  
1 2 3 4 

วิชาบังคับ     
วป 701 วธิีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ขั้นสูง  ✓ ✓ ✓ ✓ 
วป 711 สถิติหลายตัวแปรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์  ✓ ✓ ✓  
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกบัการท างาน  ✓ ✓ ✓ ✓ 
วป 809 ปฏิบัติการวิจยัขั้นสูง ✓ ✓ ✓ ✓ 
วป 881 สัมมนาปรัชญาและวิธวีิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  ✓ ✓ ✓ ✓ 

*หมายเหตุ ไม่ต้องท ารายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือก 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและวิธี
วิทยาการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

การอภิปราย,การท างานกลุ่ม, ศึกษาด้วยตนเอง, เทคนิค
Think-Pair-Share, Research Based Learning 

แบบทดสอบ, การน าเสนอ, การตอบค าถาม 

2. สามารถประเมินอย่างเป็นระบบและใช้วิจารณญาณ
ตรวจสอบงานวิจยัเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา
บุคคลและสังคม 

ฝึกปฏิบัติการวิจัย, การเป็นผู้ช่วยวิจัย, ศึกษาด้วยตนเอง, ฝึก
เขียนบทความวิชาการ, Research Based Learning 

แบบทดสอบ, การน าเสนอ, การตอบค าถาม, แบบฝึกหดัและ
รายงาน 

3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นพฤติกรรมศาสตร์อย่าง
สร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน สังคม และ
ประเทศตามหลักจรยิธรรมวิจัย 

ฝึกปฏิบัติการวิจัย, การเป็นผู้ช่วยวิจัย, ศึกษาด้วยตนเอง, ฝึก
เขียนบทความวิชาการ, Research Based Learning 

แบบทดสอบ, การน าเสนอ, การตอบค าถาม, แบบฝึกหดัและ
รายงาน 

4. เป็นผู้น าในการวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน
พฤติกรรมศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แก้ปัญหาสังคม 

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน, จดัและเข้าร่วมงานสัมมนา
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ, ฝึกเขียนบทความวิชาการ, 
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน 

แบบประเมินและแบบสังเกต, การน าเสนอ, การตอบค าถาม, 
แบบฝึกหัดและรายงาน ในช่วงของการฝึกปฎิบตัิการวิจยัขั้นสูง
และช่วงของการท าปริญญานิพนธ์ที่นิสิตสามารถแสดงถึงความ
เป็นผู้น าทางความคดิ การสร้างเครือข่าย กับ กลุ่มเปา้หมายทั้ง
ในและนอกพื้นที่ปฏิบัติการวิจัย รวมถึงการแสดงศักยภาพใน
การบริหารจัดการโครงการวิจัยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

***************************************************** 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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Kunbuddee, P., Kanyajit, S., Junprasert, T., Suwannanon, A., & Sinloyma, P. (2021). Patterns  
           and Prevention of Violence among Female Secondary School Students in Thailand.  
           The Journal of Behavioral Science, 16(1), 101-113. 
Markvichit, M., Kanyajit, S., Suwannanon, A., Junprasert, T., & Sinloyma, P. ( 2021). Cyber- 
          delinquency of Thai Students and Creating Knowledge and Raising Awareness of  
          Cybercrime for Thai Educational Institutions. Psychology and Education, 58(4), 
         1880-1888. 
หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, และกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ . (2564). วยาคติต่อบิดามารดา 

สูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิกวัยหนุ่มสาวในครอบครัวไทย . วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา , 
13(1), 1-24. 

Surakarn,  A. , Junprasert T. , Chaiakkarakkan N. , Peungposop N. ,  & Boonlop R.  (2020). Active       
           Learning and its Outcomes:  A Case Study from the Education Reform Project in  
           Thailand. The Journal of Behavioral Science, 15(1), 34-51. 
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อารี บินทปัญญา, อรพินทร์ ชูชม และ ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2562). ผลกระทบและแนวทาง 
การป้องกันพฤติกรรมการกินผิดปกติในมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์ .วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ 
การพัฒนา, 11(2), 1-16 

อารี บินทปัญญา, อรพินทร์ ชูชม และ ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2562). โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
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ศิวพร ละม้ายนิล, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, จารุวรรณ ข าเพชร และอภิชาติ ใจอารีย์ . (2562). การพัฒนา 
          ร ูปแบบการเสร ิมสร ้างศ ักยภาพนักว ิจ ัยช ุมชน: การว ิจ ัยเช ิงปฏ ิบ ัต ิการแบบมีส ่วนร ่วม . 
          วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(2), 171-191. 
ศิวพร ละม้ายนิล,ฐาศุกร์ จันประเสริฐ,จารุวรรณ ข าเพชร และนฤมล บุญเคลิ้ม. (2562). กระบวนการพัฒนา 

นักวิจัยชุมชน: บทเรียนจากพ้ืนที่ต้นแบบ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา. 25(2), 78-97. 
สัณห์ชาย โมสิงรัตน์, ปิยดา สมบัติวัฒนา, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ครรชิต แสนอุบล และวรัญญู กองชัยมงคล.  
    (2562). การสร้างความหมายของเงินจากกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ.  
   วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 11(2), 137-150. 
กชณัช นวลนิศาชล, วัยวุฑฒ์ อยู ่ในศิล และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2561).“สังคมสันติภาพ มรดกสู่   
          เยาวชน”คุณลักษณะจ าเป็นส าหรับการอยู ่ร่ วมในสังคมอย่างสันติ:กรณีศึกษาวัยร ุ ่นตอนต้น 
          โรงเรียนประจ าจังหวัดที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่.  
          วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 31(3), 323-345. 
 

1.2 บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ไม่มี 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
     ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2563). การท างานวิจัยที่เป็นเลิศของนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ: คุณลักษณะ  
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ความหมาย และปัจจัยความส าเร็จ. วารสารพัฒนาสังคม, 22(1),105-143.  
นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ และฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2563). กระบวนการพัฒนาและแนวทางการเสริมสร้าง 

นักวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(2), 22-44.  
 
 1.2 บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เฉลิมเกียรติ ทองจุน และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2564). ปัจจัยด้านบุคคลและสภาพแวดล้อมทาง 
   สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการลดขยะพลาสติกของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

  สีเขียว. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
  ครั้งที่ 21 ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.หน้า 272-283. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
     ไม่มี 
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Sombatwattana, P., Yoelao, D., & Mohan, K.P. (2021). Development and Validation of the  
              Sufficiency Living Wage Scale for Workers in Thailand. Thailand and The World       
               Economy, 39(1), 23-38. 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และดุษฎี อินทรประเสริฐ. (2564). กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมใน

การท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงก่อนเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมือง. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 64(2), 20-42. 

ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์, ดุษฎี อินทรประเสริฐ, มารุต พัฒผล. (2564). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัยของครูโดยใช้สุนทรียแสวงหา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 64(2), 43-64. 

วัลลภา วาสนาสมปอง, ดุษฎี อินทรประเสริฐ, กมลมาลย์ วิรัฐเสริฐสิน. (2563). ผลของรูปแบบการ 
             เรียนรู้แบบน าความสุขสู่ผู้เรียนด้วยเทคนิค C2G ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย 
             ตามแนวคิดของบลูม ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา. วารสารสังคมศาสตร์และ 
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              มานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 5(12), 44-62. 
Yoelao, D., Mohan, K. P., &, Sombatwattana, P. (2019). A qualitative construction of    
              sufficiency Living wage in Thailand based on the sufficiency economy  
              philosophy. International Perspectives in Psychology: Research, Practice,   
              Consultation, 8(4), 227–239. https://doi.org/10.1037/ipp0000117 
ดุษฎี โยเหลา, ธนวัฒ พิสิฐจินดา, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์.   

       (2562) พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการจัดการความเสี ่ยงในการปล่อยชั่วคราว. วารสารดุลพาห,  
       64(2), 75-90. 

Sirirassamee, T., Yoelao D., Mohan K. P., Limkhunthummo, S. (2018). The relationships  
              between sexual risk behaviors and general health risk behaviors among    
              unmarried youth in Thailand. Creative Commons Non Commercial CC BY-NC,  
              6, 1-8. 
 

 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Yoelao, D., Surakarn, A., Sripa, K. (2018). “Understanding perceived patient safety and 

developing an instrument measuring patient safety attitude for medical 
doctors, nurses, and patients in Thailand.”The 29th International Congress of 
Applied Psychology, Conference on Montreal, Canada. 26-30 JUNE 2018   

 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (กรอกเฉพาะที่มี) 
            ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ 
ดุษฎี อินทรประเสริฐ. (2563). แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ. กรุงเทพฯ: 
     จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, จ านวน 165 หน้า. 
ดุษฎี อินทรประเสริฐ. (2563). การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์แบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ:  
  จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. จ านวน 227 หน้า. 
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Jueajinda, S., Stiramon, O., Ekpanyaskul, C. (2021). Social intelligence counseling intervention to 
reduce bullying behaviors among Thai lower secondary school students: A mixed-
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429-35.  

 
  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ไม่มี 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล. (2561). หลักการทางอาชีวเวชศาสตร์ สําหรับงานด้านเวชศาสตร์ป้องกันและ
สาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์,  
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 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์, วิชุดา กิจธรธรรม และ น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2563). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
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พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์, วิชุดา กิจธรธรรม และ น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2563). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุข้าม
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เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา , 12(2), 
78-95. 
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performance management system being implemented in government agencies. Int. J. 
Public Sector Performance Management, 4(2), 214-230. 

อังศินันท์ อินทรก าแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อรัญ วานิชกร, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง, อัจศรา ประเสริฐสิน, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช และ พิชชาดา 
สุทธิแป้น. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี ้ยง. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 10(1), 42-62. 

อมราพันธ์ ชะยะมังคะลา, วิชุดา กิจธรธรรม และชนิดา ตังเดชะหิรัญ. (2561). องค์ประกอบของความสามารถ
ทางดนตรี: กรณีศึกษานักเรียนแข่งเปียโน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 10(2), 41-45. 

 
 1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ไม่มี 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
      ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) จารุวรรณ ข าเพชร 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Jaruwan Kumpetch 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10310 
     114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 15570; 089 897 1451 
Email     kjaruwan@yahoo.com 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
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ความเชี่ยวชาญ 
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บรมราชกุมารี 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)  
  1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Kumpetch, Jaruwan and Kumpetch Pimnara (June3-4, 2019). The Fascinating Klong-Toey: 

The Study of Slum Tourism Development. The International Conference on 
Economic Policy, Entrepreneurship Growth and Role of Social Sciences. 2019 
Singapore,58-66. 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
จารุวรรณ ข าเพชร. (2563). มนุษย์เมือง ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. กรุงเทพ: คณะสังคมศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จารุวรรณ ข าเพชร. (2561). การสร้างเมืองแห่งความเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อผู้สูงอายุในเมือง. กรุ งเทพฯ: 
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
จารุวรรณ ข าเพชร. (2561). ภูมิทัศน์ชาติพันธุ์ แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:ศูนย์  
              มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 
จารุวรรณ ข าเพชร. (2561). การศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพ่ือลดภาระและเพ่ิมศักยภาพของกรมคุม 
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121 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ประทีป จินงี่ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Prateep Ginnge 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 17627 
Email     prateepbsri@hotmail.com, prateepbsri@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
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ความเชี่ยวชาญ 
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พฤติกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ประทีป จินงี ่ , ยุทธนา ไชยจูกุล, อุษา ศรีจินดารัตน์, สิทธิพร ครามานนท์, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร,  

ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประณต เค้าฉิม, ทัศนา ทองภักดี และพวงรัตน์ เกษรแพทย์. (2564). การสร้าง
องค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 27(1),18-
39. 

ปวรี กาญจนภี นิลผาย ประทีป จินงี่ และกาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (2563). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของปัจจ ัยทางจ ิตและสังคมที ่ส ่งผลต่อพฤติกรรมเอ ื ้อต ่อส ังคมของนักศ ึกษาปร ิญญาตรี .  
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(2),101-119. 
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มนตรี หลินภู, นฤมล พระใหญ่, อัจศรา ประเสริฐสิน และประทีป จินงี่. (2563). สุขภาวะทางปัญญาและพฤติ
นิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติด ตามหลักพุทธธรรม. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 
5(3),263-277. 

ประภัสสร ชโลธร, ประทีป จินงี่ และนริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2563). กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิต
ว ิญญาณความเป ็นครู : กรณีศ ึกษาอาจารย ์คณะคร ุศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14(1), 110-122 

ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ, ดุษฎี โยเหลา และประทีป จินงี่. (2563). รูปแบบการเรียนรู้โครงงานที่เน้นจิตสังคม
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วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(1),94-117. 

สรรกมล กรนุ่ม, ประทีป จินงี่, นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ. (2563). ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการคบเพ่ือนต่างเพศอย่ามีวิจารณญาณของวัยรุ่นตอนต้น.  

          วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 12(1),102-121. 
ประทีป จินงี่ และคนอื่น ๆ. (2562). การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21. 

วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 15 - 29. 
สมคิด ทุมวงศ์, ประทีป จินงี่ และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติ

กรรมการบริหารทรัพย์ตามแนวพุทธของเกษตรกร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(2),157-172. 
วราภรณ์ แสงอรุณ, ประทีป จินงี่ และลัดดาวัลย์ เกษมเนตร. (2561). โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดระยอง . วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์, 24(2),119-134. 

ภาสกร ยุรวรรณ, ประทีป จินงี่. (2561). ผลจากโปรแกรมการเหนี่ยวน าด้วยภาพเหมารวมเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมซื่อสัตย์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 10(2),103-121. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

               ไม่มี 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
      ไม่มี 
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Pattrawiwat, K., & Tuntivivat, S. (2021). Family Strengths in Generation Alpha in the Thai Context. The  
              Journal of Behavioral Science.  16( 3): 16-26. 
 หนึ่งฝัน พุทธธรรมวงศ์, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, และกาญจนา ภัทราวิวัฒน์. (2564). วยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ:  
            กรณีศึกษาสมาชิกวัยหนุ่มสาวในครอบครัวไทย.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา,13(1), 1-24. 
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คุณประโยชน์. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 14(2), 400-417. 
ปวรี กาญจนภีนิลผาย, ประทีป จินงี่, และกาญจนา ภัทราวิวัฒน์ . (2563). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
            ของป ัจจ ัยทางจ ิตและส ังคมท ี ่ส ่ งผลต ่อพฤต ิกรรมเอ ื ้อต ่อส ังคมของน ักศ ึกษาปร ิญญาตรี .  
            วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(2), 83-102. 
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Pattrawiwat, K., Poung-Ngamchuen, J., & Seerasarn, N. (2019). Participatory Development of Young 
Smart Melon Growing Farmers Network, Posa Sub-District, Muang District, Angthong 
Province, Thailand. International Journal of Advances in Science Engineering and 
Technology, 7(4): 49-53. 

 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ไม่มี 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
    ไม่มี 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

BA BA in Political Sciences  Edinboro University of Pennsylvania 2548 

MPA Public Administration Bowie State University    2550 
บธ.ด. การจัดการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 พฤติกรรมศาสตร์ การพัฒนาสังคม จิตวิทยาประยุกต์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Muangaum, W. & Tuntivivat, S. (2021). Psychosocial Factors Related to Stress Management  
            Behavior of Royal Thai Navy Officers. Warasan Phuettikammasat, 27(1), 84-100.  
Tuntivivat, S and Seangduang, N. (2019). The Effect of Parental Involvement, Social Support 

and Resilience on Public School Enrollment among Thai Malay Muslim in Southern 
Thailand. International Journal of Education Sciences, 26(3). 42-48.  

Sriprasertsuk A., Tuntivivat S., Leesattrupai C., P. Wongpinpech, (2019). “Structural Equation  
            Modeling of Work Well-being of Academic Employees in Autonomous Universities,”  
            Warasan Phuettikammasat, 25(1), 40-164.  



126 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

Intarakamhang, U., Tuntivivat, S., Chavanovanich, J., Prasittichok, P. Chanthasiri, Y.  (2019). 
Success Factors and guidelines of Human Resources Development in Humanities and 
Social Sciences in Higher Education. The Journal of Behavioral Science, 25(2), 152-170. 

Tuntivivat, S. Jafar, S. Seelhammer, C.,  & Carlson, J. (2018). Indigenous Youth Engagement on  
           Environmental Sustainability: A Case Study of Native Americans in Coconino County.  
           Journal of Behavioral Science, 13(2), 82-93.  
Intarakamhang, U., Ekpanyaskul, C., Kijtorntham, W., Wattananonsakul, S., Wanichakorn, A., 

Pimthong, S. Prasertsin, A. Tuntivivat, S. Chavanovanich, J., & Sutipan, P. (2018). Causal 
Factors Influencing Research Development and Research Publication of Faculty 
Members by the Mediating Impact of Mentors. Journal of Behavioral Science for 
Development, 10(1), 42-62. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  2.1 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
              Conflict Sensitivity Guidelines. Stockholm Environment Institute. (2020)  
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 พฤติกรรมศาสตร์ในยุคดิจิทัล พฤติกรรมการสื่อสาร อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ การเรียนรู้และ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ลัคนา แก้วเรือง, พิชญาณี พูนพล และ ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(2), 120-138. 

กชกร บุญยพิทักษ์สกุล และ พิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล . วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์, 25(2), 39-59. 

กรกนก แขดวง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ พิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัลของนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา, 11(1), 124-143. 
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ภรณี วิรเศรณี, อังศินันท์ อินทรก าแหง และ พิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพนันบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(1), 82-99. 

นภัทร เสนพงศ์, พิชญาณี พูนพล และณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2561). กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างานบริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 10(2), 142-161. 
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2534 
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ความเชี่ยวชาญ 
 Applied behavioral science research, organizational behavior, and applied psychology in 
work. 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
 Yoelao, D., Sombatwattana, P., & Mohan, K.P. (2021). Development and Validation of the 

Sufficiency Living Wage Scale for Workers in Thailand. Thailand and The World 
Economy, 39(1), 23-38. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/242467. 

Yoelao, D., Mohan, K. P., & Sombatwattana, P. (2019). A qualitative construction of sufficiency 
living wage in Thailand based on the sufficiency economy philosophy. International 
Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, 8(4), 227–
239. https://doi.org/10.1037/ipp0000117. 

https://doi.org/10.1037/ipp0000117
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Mohan, K.P. (2018). Behavioral Sciences in Thailand: An Organizational Case Study for 
Knowledge Management. NIDA Case Research Journal, 9 (2), 2017, 55-68.  Available 
at https://www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/view/111025 

Sirirassamee, T., Yoelao, D., Mohan, K. P., & Limkhunthummo, S. (2018). The relationships 
between sexual risk behaviors and general health risk behaviors among unmarried 
youth in Thailand. SAGE Open Medicine. https://doi.org/10.1177/2050312118813284 
(SCOPUS) 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

    ไม่มี 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
           ไม่มี 
  
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/article/view/111025
https://doi.org/10.1177/2050312118813284
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ความเชี่ยวชาญ 
  สถิติ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ภาณุพงศ์ แก้วด้วง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2564). ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ด้วยปัญญาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร .
วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 27(2), 78-95. 

พิชามญชุ์ บุญสิทธิ, วิชุดา กิจธรธรรม และน าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2563). การศึกษาการเปลี่ยนแปลง 
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาในสาขาการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 26(1), 123-137. 

เอกพล เคราเซ, น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, อัจศรา ประเสริฐสิน. (2562). การศึกษา 
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตตามทัศนะของผู้สูงอายุด้วยวิธีวทิยาคิว. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(2), 116-132. 
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 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ไม่มี 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

ไม่มี 
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D.P.A Public Administration University of La Verne, USA 2538 

 
ความเชี่ยวชาญ   
 ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม องค์การ 
  
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ประทีป จินงี ่ และคณะ. (2564). การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย . 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 27(1),18-40. 
วชิรวิทย ไม้คู ่, ปิยดา สมบัติวัฒนา, ยุทธนา ไชยจูกุล และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2562). ความซื่อตรง 
          เชิงพฤติกรรมของพนักงานฝ่ายขายเจนเนอเรชั ่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั ่นวายของบริษัทธุรกิจ  
          พาณิชย์ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม.  
   วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(2), 133-151. 
 
  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ไม่มี 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
วิทยา ยางกลาง, ยุทธนา ไชยจูกุล, และปิยดา สมบัติวัฒนา. (2563). ความสอดคล้องและความแตกต่าง 
            ของพฤติกรรมการใช้เวลาว่างตามมุมมองของศาสตร์แขนงต่าง ๆ.  
            วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 26(2), 1-15. 
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ความเชี่ยวชาญ 

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ การพัฒนาองค์การ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Intarakamhang, U., & Pimthong, S. (2021). Evaluation of probationary performance of Thai 

Government officials. International Journal of Public Sector Performance 
Management, 7(3), 287-300. 

Sumonta, N., Bhanthumnavin, D., Bhanthumnavin, D., Vajirakachorn, S., Peungposop, N., & 
Pimthong, S. (2020). Psychological, Situational, Religious and Behavioral Factors 
Influencing Happiness in Living: An SEM Approach. International Journal for 
Innovation Education and Research, 8(4), 42-50. 

Chaitawittanun, N., Bhanthumnavin, D., Bhanthumnavin, D., Meekun, K., Peungposop, N., & 
Pimthong, S. (2020). Psycho-Situational Path Model of Ambidextrous Preparation for 
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Quality Aging in College Students. International Journal for Innovation Education and 
Research, 8(8), 841-852. 

ชาริน สุวรรณวงศ์ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมป้องกัน
การสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น. วารสารเกื้อการุณย์, 27(1), 46 – 58. 

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเอ้ือ
สังคม ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(2), 81-100. 

วรภัทร เมฆขจร, ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, โกศล มีคุณ, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, และ ศรัณย์ 
พิมพ์ทอง. (2563). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจในการเรียนด้วยตนเอง
ของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(1), 74-91. 

อิสสา วสวานนท์ , ดุจเดือน พันธุมนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, และ ศรัณย์ พิมพ์ทอง. 
(2563). อิทธิพลของการอ่านสารชักจูงและลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่มีต่อความตั้งใจที่จะดูแล
ผู้สูงอายุของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 12(1), 116-
131. 

กรกนก แขดวง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และพิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา, 11(1), 124-143. 

อังศินันท์ อินทรก าแหง, ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล, วิชุดา กิจธรธรรม, สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, อรัญ วานิชกร, 
ศรัณย์ พิมพ์ทอง, อัจศรา ประเสริฐสิน, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช, และพิชชาดา 
สุทธิแป้น. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี ้ยง . 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 10(1), 42 – 62. 

ปณสาส์น ตั้งเจริญ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). สถานการณ์ทางสังคมและจิ ตลักษณะที่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 10(1), 146 – 165. 

ชาริน สุวรรณวงศ์ และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่น: 
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . วารสารพฤติกรรมศาสตร์ , 
24(1), 63 – 81. 

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2561). ปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของ
วิศวกรเจนเนอเรชั่นวายในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 
17(1), 120-128. 
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ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2561). การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์อย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารปัญญา
ภิวัฒน์, 10(พิเศษ), 194-207. 

ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2561). การศึกษากลุ่มเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
พฤต ิกรรมการเล ่น เกมออนไลน ์อย ่างเหมาะสมของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนต ้น .  
วารสารปัญญาภิวัฒน์, 10(2), 165-175. 

ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง, ศรัณย์ พิมพ์ทอง และนริสรา พึ่งโพธิ์สภ. (2561).ทักษะการรู้เท่าทันเกมออนไลน์ใน
เยาวชน. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 24(2), 167-179 

 
1.2  บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

ไม่มี 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  2.1 การน าเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings 
   ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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เบอร์โทรศัพท์     086-6508135 
Email     nanchatsans@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วท.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2554 
ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 จิตวิทยาเชิงบวก, จิตวิทยาเพศภาวะและเพศวิถี, การปรึกษาทางจิตวิทยาและจิตบ าบัด, จิตวิทยาอปกติ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Sakunpong, N., & Ritkumrop, K. (2021). Resilience as a mediator between positive psychosocial 

factors, psychological well-being, and depression among patients with major depressive 
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Juthavantana, J., Sakunpong, N., Prasertsin, U., Charupheng, M., Lau, S. H. (2021). An integrative 
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Choorat, P., Sakunpong, N., & Patthaisong, S. (2018). Experience of spiritual coaching for peer 
educators. Global Journal of Health Science, 10(6), 54-61.  

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ไม่มี 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี  
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
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  1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
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1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
     ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ณัฐวุธ แก้วสุทธา     
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Nathawut Kaewsutha 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน  

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02-6641000 ต่อ 15081; 085-163-8780 
Email     nathawut@g.swu.ac.th, ballswu@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ท.บ ทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ส.ม สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

ปร.ด. การวิจัยและพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558 
อนุมัติบัตร  

(อ.ท.) 
แสดงความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม (ทันตสาธารณสุข) 

ทันตแพทยสภา 2560 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 - 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ณัฐวุธ แก้วสุทธา, โพยมพรรณ รัตน์เจริญฤทธิ์, กุลนันท์ หนูแก้ว, ณัฐกานต์ สินเจริญรุ่ง. (2563). ปัจจัยทาง

จิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันที่มารับการรักษาใน
กรุงเทพมหานคร.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(2), 38-50.  

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, มาริสา เลิศเลอเกียรติ, เอื้อการย์ อุบลสะอาด, รมัณยา วิตตะ, กนกวรรณ วันดี. (2563). 
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิตนักศึกษา  
ท ันตแพทย ์และท ันตแพทย ์ ในเขตกร ุ ง เทพมหานคร .ว ิทยาสารท ันตแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(1), 73-87. 



146 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

พัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์, ณัฐวุธ แก้วสุทธา, อังศินันท์ อินทรก าแหง. (2561). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้อง
ก ับพฤต ิกรรมการป ้องก ันการส ูบบ ุหร ี ่  ของน ักเร ียนประถมศ ึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสาร Veridian E-Journal,Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(2), 50-62. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

   ไม่มี 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

   ไม่มี 
 

3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
      ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Kamolwan Karomprach Klaykaew 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ; 081 951 1589 
Email     kamolwan@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2544 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2552 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 พฤติกรรมศาสตร์ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การวิจัยทางการตลาด         
การวิจัยทางการสื่อสาร และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และดุษฎี อินทรประเสริฐ.(2564). กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการ

ท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงก่อนเข้าดารงต าแหน่งทางการเมือง. วารสาร
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 13(2), 20-42. 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และพิชชาดา ประสิทธิโชค. (2564). แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื ่อง
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี . วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร , 
11(1),211-220. 

 
 1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

   ไม่มี 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
       ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และ พิชชาดา ประสิทธิโชค. (2564). การโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้

ผู้เรียนในการด าเนินโครงการจิตอาสาท าความดีเพื่อสังคม , วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 22(1), 
150-165. 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว และ พิชชาดา ประสิทธิโชค. (2562). “โครงการจิตอาสาท าความดีเพ่ือ
สังคม” การจัดการเร ียนรู ้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื ่อพัฒนาทักษะชีว ิต ให้ก ับผู ้ เร ียนใน
ระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 20(2), 101-109 
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ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     081-9334394 
Email     nathaporn@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

อ.ม. ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549 

Master II 
Recherche 

Histoire des mondes 
méditerranéens, européens et 
africains 

Université de Provence (Aix-
Marseille I), France 

2552 

Docteur Histoire et civilisations (mention 
très honorable avec félicitation 
du jury à l'unanimité) 

Université de Paris VII 
(Diderot), France 

2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2564). การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียวในกรุงปารีส. วารสารประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,46(1),189-204. 
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ธฤษณุ เมธาวุฒิสกุล, อภิมุขสดมพฤกษ์ และ ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2563). การส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรสายอาชีวศึกษาด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการของพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเขตจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ. Journal of Modern Learning Development, 5(5), 283-297 
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นภัทร เสนพงศ์, พิชญาณี พูนพลและณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2018). กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน
บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา, 10(2), 142-161. 

ณัฐพร ไทยจงรักษ์. (2561).การยึดครองจันทบุรีจากเอกสารฝรั ่งเศส. วารสารประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ, 43(1)73-83. 

 
1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

                           ไม่มี 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
       ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ 
       ไม่มี 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เบอร์โทรศัพท์   089-4936632 
E-mail    w_langka@hotmail.com 
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วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. วัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  2544 

 กศ.ม. วิจัยและสถิติทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546 
วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยทางการศึกษา สถิติทางการศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Ophat Sukwan, Prapansiri Susaorat, Thanarat taewattana, and Wilailak Langka. (2021). The 
            Development of Industrial Students Coaching Model under Dual Vocational Training 
            System for Entrepreneurial Trainer: Concentration in Industrial Education. Kasetsart 
        Journal of Social Sciences, 42(2021) 262-268. 
Fang, Ziyu. กิติชัย สุธาสิโนบล, ศุภวรรณ สัจจพิบูล และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2564). การศึกษาความต้องการ

จ าเป็นในการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจส าหรับนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 6(3),60-75. 

Thongprayoon, T., Wangphasit, L., Yam rung, R., & Langka, W. (2020). Intercultural 
Communicative Language Learning Competence of Undergraduate Students in an 
International Program in Thailand. THAITESOL Journal, 33(2), 1-19. 
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กันยารัตน์ เมืองแก้ว นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ และวิไลลักษณ์ ลังกา. (2563). การพัฒนาและศึกษา  
คุณลักษณะทางจิตมิติของแบบวัดสมรรถนะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทางสังคมของนักศึกษาจิตวิทยา. มนุษยศาสตร์สาร, 21(2), 139-154.   

วิไลลักษณ์ ลังกา. (2563). กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ส าหรับนักศึกษาครู ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์. วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, 10(1), 247-266. 

Langka, W., Charoensuk, O., Tungprapa, T., Tulmethakaan, M., Suwathanpornkul, I., & 
Sakuntanak, P. (2019 ) .  Study of Key Factors Affecting Alcohol and Tobacco Abuse 
Prevention Behaviour of Students in Central Thailand. Journal of Multidisciplinary in 
Social Sciences, 15(3), 35-41. 

วิไลลักษณ์ ลังกา  อรอุมา เจริญสุข  สุรชัย มีชาญ  มนตา ตุลย์เมธาการ  อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล  พนิดา มา
รุ่งเรือง และทวิกา ตั้งประภา. (2562). การพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติส าหรับประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนทุกช่วงชั้น. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์, 20(2), 79-98. 

วิไลลักษณ์ ลังกา สุรชัย มีชาญ  อรอุมา เจริญสุข  ทวิกา ตั้งประภา  มนตา ตุลย์เมธาการ  อิทธิพัทธ์ สุวทันพร
กูล และพนิดา ศกุนตนาค. (2562). การพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติส าหรับประเมินความ
เป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, 39-62. 

วิไลลักษณ์  ลังกา อรอุมา เจริญสุข พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ และกัมปนาท บริบูรณ์. (2562). การวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยภูมิคุ้มกันที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู ่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) . วารสารการจัดการทาง
การศึกษาปฐมวัย, 1(1), 28-43. 

Thamvsiet, C., Chularut, P., Langka, W., & Sathapronwong, P. (2018). The Confirmatory Factor 
Analysis of Critical Thinking Disposition of Education Students. Journal of Education, 
Mahasarakham University, 12(4), 7-21. 

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล วิไลลักษณ์ ลังกา มนตา ตุลย์เมธาการ และอรอุมา เจริญสุข. (2561). ผลกระทบของ
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อัญชนา ใจหวัง ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). ผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพื้นฐานในเด็กปฐมวัย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 33(108), 186-197. 
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1.2 บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
รวิพรรณ จารุทวี, ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, และชาญ รัตนะพิสิฐ. (2564). การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสื่อสาร

อย่างสร้างสรรค์ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (The 52nd  National Graduate 
Research Conference) วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หน้า 257-266. 

อัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2563). การพัฒนาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูประบายสีเพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย. รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งงชาติครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference) 
วันที่ 6- 7 มิถุนายน 2563 หน้า 857-865 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 

ไม่มี  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) สิทธิพร ครามานนท์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Sittiporn Kramanon 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
ที่ท างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     0838955999   
Email     sittipornk@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2547 

กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศศ.ม. จิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 1. จิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธและจิตภาวนา 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 3. การพัฒนาบุคคลและสังคมโดยใช้เทคนิคหรือทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
ประทีป จินงี ่ และคณะ. (2564). การสร้างองค์ประกอบความเข้มแข็งของครอบครัวตามบริบทสังคมไทย.

วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 27(1), 18 – 40. 
ครรชิต แสนอุบล, สิทธิพร ครามานนท์, อสมา คัมภิรานนท. (2563). การศึกษาและการเสริมสร้างคุณลักษณะ

พรหมวิหาร 4 ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 5 ปีมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วารสารวิจัยทางการศึกษา, 15(2), 188 – 201. 

นฤมล พระใหญ่ สิทธิพร ครามานนท์ นริศรา ศิริพันธศักดิ์. (2563). การศึกษาองค์ประกอบอุปสรรคการออก
ก าลังกายของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการวัดผลการศึกษา, 37(102), 1 – 13. 
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วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญญาของนิสิตที่เข้ากลุ่ม พัฒนาตนและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแนวพุทธ. จิตเวชวิทยาสาร, 36(2), 114 – 129. 

สิทธิพร ครามานนท์ นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ ครรชิต แสนอุบล. (2562). การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญา
ที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ . 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 11(2), 171-192. 

 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เกตุสิริ มีกุศล ฐาศุกร์ จันประเสริฐ สิทธิพร ครามานนท์. (2564). ความหมาย กระบวนการและแนวทางการ 

สร้างสุขภาวะ: กรณีศึกษา ผู้พิการภายหลัง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
1 หัวข้อ“Global Risks and the Role of Social Sciences” (น. 458 - 473). กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

นฤมล พระใหญ่ นริศรา ศิริพันธศักดิ์ สิทธิพร ครามานนท์. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนทางจิตวิทยาของบุคลากรในองค์กร. ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ICE 
2021 “นวัตกรรมการศึกษา: อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ” (น.107-121). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นฤมล พระใหญ่ สิทธิพร ครามานนท์ นริศรา ศิริพันธศักดิ์. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาครอบครัว. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลส ุ วรรณภ ูม ิ  คร ั ้ งท ี ่  5“การว ิ จ ั ยและนว ัตกรรมในว ิถ ีปกต ิ ใหม่ ”  (น .1107-1121). 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

นฤมล พระใหญ่ สิทธิพร ครามานนท์ นริศรา ศิริพันธศักดิ์. (2564). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมการพัฒนาทุนทางจิตวิทยา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14  

 (น364 - 373). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
สิทธิพร ครามานนท์, นฤมล พระใหญ่, และภาสกร คุ้มศิริ. (2564). ไวรัสโคโรนา 2019 และการให้ความ

ช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้น. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 11(1), 18 – 28. 
นฤมล พระใหญ่, สิทธิพร ครามานนท์, และภาสกร คุ้มศิริ. (2564). การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ : 

บทความฟ้ืนฟูวิชาการ. วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย, 52(1), 62 – 74. 
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ภาสกร คุ้มศิริ นฤมล พระใหญ่ นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ และสิทธิพร ครามานนท์. (2563). การบ าบัดครอบครัว
เชิงโครงสร้างและจิตวิทยาเชิงบวก.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี, 3(2), 51 – 65. 

ภาสกร คุ้มศิริ, นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, และสิทธิพร ครามานนท์ . (2563). โรคสมองเสื่อมและจิตวิทยาเชิง
บวก: บทความทบทวนวรรณกรรม. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 10(1), 1 – 11. 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล  
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Korkiat Mahaveerachartkul      
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
ที่ท างาน     สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์     0-2649-5000 ต่อ 17600 โทรสาร 0-2262-0809 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  08-2428-2539  
Email     korkiat@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
(ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยชินวัตร 2549 

M.S. Applied Positive Psychology University of East London, 
United Kingdom 

2552 

ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2561 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 จ ิตว ิทยา เช ิ งบวก (Positive Psychology) การพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษย ์  (Human Resource 
Development) และการพัฒนาองค์กร (Organization Development)  
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Mahaveerachartkul, K., & Sooraksa, N. (2021). Development and validation of challenge-hindrance 

demands scale for the nursing profession: A mixed-methods research study. Heliyon, 7(5), 
e06890. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06890. 
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อังศินันท์ อินทรก าแหง, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล และธัชพล ปราบแสน
พ่าย. (2563). การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคุณภาพ: กรณีศึกษาระบบราชการ
ไทย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, 12(1), 56-73 

 1.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Mahaveerachartkul, K., & Sooraksa, N. (2018). The mediating role of psychological capital in 

the challenge-hindrance demands framework: A structural equation modeling 
analysis. Proceedings of the 9th European Conference on Positive Psychology, June 27-
30, 2018, Budapest, Hungary, p.384-385. 

 
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ 
              ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ภิญญาพันธ์  เพียซ้าย   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Pinyapan Piasai 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
        คณะมนุษยศาสตร์  
เบอร์โทรศัพท์       08 9699 4810 
Email         pinyapan@g.swu.ac.th  
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

สส.บ. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
  1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 

คงกระพัน ชาตรี, ฌานวัฒน์ อุ่นแก้ว, ชญานุช  ลักษณวิจารณ์, ธีระชน พลโยธา, และ ภิญญาพันธ์ เพีย
ซ้าย. (2564). ปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยทางสังคมที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโควิด 19 ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน์, 
43(2), (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) 

นันต์ธิญา ภู่คุ้ม, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, และ สุพัทธ แสนแจ่มใส. (2564). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังของผู้ใหญ่ตอนต้น : กรณีศึกษาบุคลากรในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์, 35(2), 147-163.  

จิตติมา ดีพันธ์, จิตราพร เบาแรง, ฑิตยา สามสี, ณัชธีรนาฎ บัญรัตน์, ทิชากร กุลพิพัฒน์รัตน์, ธีระชน พล
โยธา, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2564). ปัจจัยทางจิตและสังคมที่สัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันทางใจ
ในการโดนกล ั ่นแกล้งร ังแกบนโลกออนไลน ์ของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย . 
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 43(1), 92-110.  
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อัมรัตน์ ตั้งพิทักษ์ไพบูลย์, ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2563). ผลของกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย. 
วารสารวิจัยทางการศึกษา, 15(2), 118 - 132. 

อัญชนา ใจหวัง, ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). ผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์
ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพื้นฐานในเด็กปฐมวัย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 33(108), 186-
197. 

กุสุมา ยกชู, พาสนา จุลรัตน์, นฤมล พระใหญ่, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). กรอบคิดงอกงามของ
ครูในการพัฒนาผู้เรียน: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารหาดใหญ่วิชาการ, 17(2), 
109-125. 

อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น, กัมปนาท บริบูรณ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). ปัจจัย
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส าหรับผู้บริหารวิทยาลัยภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา. 
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 13(1), 65-80.  

ฉัตรชัย แพงค าฮัก, สุพัทธ แสนแจ่มใส, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). ผลของโปรแกรมกลุ่ม
การละเล่นพื ้นบ้านไทยที ่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัม อายุ 6 -9 ปี.  
วารสารสุทธิปริทัศน์, 33(106), 195-208.  

มลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, และ สุพัทธ สนแจ่มใส. (2561). การพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเรียนนักบุญเปโตร. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, 10(2), 36-55.  

  1.2 บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ฉัตรชัย ค าแพงฮัก, สุพัทธ แสนแจ่มใส,และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย.(2561). การพัฒนาโปรแกรมการละเล่น

พื ้นบ้านไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก อายุ 6 -9 ปี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 
“สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดตรัง. น. 344-352. 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความวิชาการ 
              ไม่มี 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2560 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์2565 
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2565 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ถึงก าหนดครบรอบระยะเวลา 5 ปี ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มใช้
หลักสูตรใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงในปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกรอบ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นเพื่อด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คือ 1) เพื่อการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันฯ 2) เสนอ
ระดับมหาวิทยาลัยโดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสนองคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 3) 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตศึกษา 4) ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาจากนั้นน าเสนอ       
สภาวิชาการ 5) เพื ่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 6) ซึ ่งมหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองภายใน 30 วัน ต่อไป 
 
หลักสูตรเดิม 2560 

 
หมวด 

ปร.ด. 

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาโท 

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ปริญญาตรี 

 หมวด แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
ก. หมวดวิชาบังคับ - 15 30 

ข. หมวดวิชาเลือก - 6 6 

ค. หมวดปริญญานิพนธ์ 48 36 48 
รวม 48 57 84 
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หลักสูตรปรับปรุง 2565 

 
หมวด 

ปร.ด. 
ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโท 

 หมวด แบบ 1.1 แบบ 2.1 

ก. หมวดวิชาบังคับ - 12 
ข. หมวดวิชาเลือก - 3 

ค. หมวดปริญญานิพนธ์ 48 36 
รวม 48 48 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
หมวดที่ 1 
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์เป็นหลักสูตรเฉพาะของ
สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร โดยความรว่มมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

หมวดที่ 1 
เพิ่มเติมรายละเอียดร่วมมือกับสถาบันใน
ประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาการวิจยัและ
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลยับูรพาความ
ร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ จ านวน 4 
สถาบัน ได้แก ่(1) International Islamic 
University of Malaysia (IIUM) ประเทศ
มาเลเซีย (2) Universiti Putra Malaysia 
(UPM) ประเทศมาเลเซีย (3) Universitas 
Mercu Buana (UMB) ประเทศอินโดนเีซีย 
และ (4) Universitas Islam Indonesia (UII) 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีความร่วมมือในการ
จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิการจัด
อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น และท าวิจยั
ร่วมกัน 

 

หมวดที ่1อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จ
การศึกษา 
อาชีพที่นิสิตสามารถประกอบได้ดังนี้ 
1.  อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอธิบาย
และพัฒนาพฤตกิรรมของบุคคลและสังคม เช่น
จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา การพฒันามนุษย์
และสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น  
2.  นักวจิัยในหนว่ยงานของภาครัฐและเอกชน 
3.นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
4.  นักประเมินโครงการหรือนกับริหารโครงการใน
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
นักพัฒนาบุคคลและสังคมในหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน 

หมวดที่ 1 
เพิ่มเติมอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา 
8.1 นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
หรือนักวจิัยอิสระ 
8.2 นักประเมินโครงการและนักบริหาร
โครงการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
8.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคคล สังคม 
และชุมชนในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 8.4 
อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสาขาการวิจยัหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวขอ้งกับการอธิบายและพัฒนาพฤติกรรม
ของบุคคลและสังคม เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
การศึกษา การพัฒนามนุษยแ์ละสังคม การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นต้น 

หมวดที่ 1อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร จาก อ.
ดร.จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ เป็น ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
และเพิ่ม ผศ.ดร.คานู ปรียา โมฮาน 

หมวดที่ 1อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเป็น  
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 
ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 
ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

 

หมวดที่ 1 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทันสมัย โดยใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
- 2564) และเพิ่มเติมข้อมูลที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทันสมัย โดยใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566 – 2570) และเพิ่มเติมข้อมูลที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

หมวดที่ 2 ปรัชญา 
บัณฑิตเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาระดับผู้น าเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพบุคคล
และสังคมอย่างยั่งยืน  

ปรัชญาของหลักสูตร  
ปรับเป็น  “บัณฑิตเป็นนักวจิัยและนักพฒันา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนา
คุณภาพบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน” 

 

หมวดที่ 2ความส าคัญ 
 

หมวดที่ 2ความส าคัญ 
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มเติมความสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565 - 2584) และเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ เป็นต้น 

 

หมวดที ่3 อาจารยป์ระจ า 
เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าเป็น 29 ท่านเพือ่ให้
เหมาะสมกับเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรและ
การควบคุมปริญญานพินธ์ของนิสิต 

หมวดที ่3 อาจารยป์ระจ า 
เพิ่มเติมอาจารย์ประจ าเป็น 29 ท่านเพือ่ให้
เหมาะสมกับเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตร
และการควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต 

 

หมวดที่ 3 รายวิชาบังคับ (แบบ2.1) 
วป701 วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้นสูง 
RB701 Advanced Research Methods in 
Behavioral Science 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการและวิธกีารวจิัยขั้นสูงที่ใชเ้พื่อการ
พัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ และวธิี
วิจัยใหม ่ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะหแ์ละฝึกปฏิบัติ
วิธีวจิัยในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 
 

วป701 วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์ขั้น
สูง 
RB701 Advanced Research Methods 
in Behavioral Science 
3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการและวิธกีารวจิัยขั้นสูงที่ใชเ้พื่อ
การพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบตา่ง ๆ 
และวิธวีิจยัใหม่ ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และ
ฝึกปฏิบัตวิิธวีิจัยในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์
ทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
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วป881สมัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ 
RB881 Seminar in the Philosophy of 
Behavioral Science 
3(1-4-4) 
สัมมนาประเด็นแนวคิดในการแสวงหาความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ของนักปรัชญา
ส านักต่างๆ ทั้งทางตะวันออกและตะวันตก 
วิเคราะห์ข้อจ ากัด ประเด็นโต้แย้ง และแนวทางการ
น าไปใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ 

วป881สมัมนาปรัชญาและวิธีวิทยาการวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร ์
RB881 Seminar in the Philosophy of 
Behavioral Science 
3(1-4-4)  
สัมมนาประเด็นแนวคิดในการแสวงหาความรู้
ทางพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษยข์องนัก
ปรัชญาส านักต่างๆ ทั้งทางตะวันออกและ
ตะวันตก วิเคราะห์ขอ้จ ากัด ประเด็นโตแ้ย้ง 
และแนวทางการน าไปใช้ในการศึกษาวจิัย
พฤติกรรมมนุษย ์

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

วป804ป ฏิบตัิการวิจัยขั้นสูง 
RB804 Advance Research Practicum 
3(1-4-4) 
ด าเนินการวิจยัในโครงการวิจยัทางพฤตกิรรม
ศาสตร์ โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการวิจยั 
เร่ิมตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจยั เก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน
การวิจยัเพื่อน าเสนอและเผยแพร่ 
 

วป802 ปฏิบตัิการวิจัยขั้นสูง 
RB802  Advance Research Practicum 
3(1-4-4) 
ด าเนินการวิจยัในโครงการวิจยัทางพฤตกิรรม
ศาสตร์ โดยท าให้ครบตามกระบวนการของการ
วิจัย เร่ิมตั้งแต่การวางแผนโครงการวิจัย เก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานการวิจยัเพื่อน าเสนอและเผยแพร่ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

หมวดที่ 3 รายวิชาบังคับ (แบบ2.2) 
วป501 วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์                                                 
RB501 Research Methods in Behavioral 
Science 
3(2-2-5) 
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อให้เข้าใจวิธีการ
วิจัยที่ใช้ในการท าความเขา้ใจ อธิบาย ท านาย 
พฤติกรรมบุคคลและสังคม โดยศึกษาขัน้ตอนของ
การวิจยัตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการ
วิจัยการเลือกใช้วธิีวจิัยที่เหมาะสมกับโจทย์วิจยั
และท าการวิพากษว์ิจารณ์จุดแข็ง และจดุอ่อนของ
การวิจยั โดยให้ครอบคลุมการวิจยัเชิงปริมาณและ
การวิจยัเชิงคุณภาพ ฝึกเขยีนเค้าโครงการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
 

ปรับออก  

วป502 การสรา้งและพัฒนาเครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร ์ 
RB502 Construction and Development  
of  Measuring  Instruments in Behavioral 
Science  
3(2-2-5) 

ปรับออก  
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ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดตามทฤษฎี
การทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎีใหม ่วิธีการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดตัวแปรทาง 
พฤติกรรมศาสตร์ และฝึกปฏิบัติการวางแผน
เครื่องมือวัด 
การเขียนข้อค าถาม หรือข้อความ การวเิคราะห์
รายข้อ การทดสอบและการปรับปรุงข้อค าถาม 
การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัด การเขียน
รายงานกระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด 
รวมทั้งรู้จักวิธกีารใช้เครื่องมือวัดในการรวบรวม
และตีความหมายของข้อมูล 
วป511 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พฤติกรรมศาสตร ์ 
RB511 Statistics for Data Analysis in 
Behavioral Science 
3(2-2-5) 
สถิติเชิงบรรยาย การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทั้งทางเดียวและสองทาง การ
เปรียบเทียบรายคู่ส าหรับอิทธิพลหลักและ
ปฏิสัมพันธ ์การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและ
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ที่ปรับแลว้ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ปรับออก  

วป541 พื้นฐานทางสังคมเกีย่วกับพฤติกรรม
มนุษย์  
RB541 Social Foundations of Human 
Behavior 
3(3-0-6) 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิัยทางสังคมเกี่ยวกบั
พฤติกรรมมนุษย์ และการประยกุต์ใช้แนวคิดทฤษฎี 
เพื่อการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ปรับออก  

วป581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการ 
ของมนุษย์  
RB581 Socialization and Human 
Development 
3(3-0-6) 
แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจยัเกี่ยวกับกระบวนการใน
การถ่ายทอดทางสังคม อิทธพิลระหวา่งมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลกัษณะทางจติใจและ
พฤติกรรมของบุคคล 

ปรับออก  

หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาระเบียบวิธวีิจัย   
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วป503 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ  
RB503 Foundations of Qualitative 
Research 
3(2-2-5)                                                             
แนวคิดหลักการของระเบียบวิธวีิจยัเชิงคุณภาพ 
ตัวอยา่งผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจยัผ่านการฝึกปฏบิัติจริงในสนามวิจยั 
 

ปรับออก  

วป504 พื้นฐานการวิจัยและทักษะภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ                                                             
RB504 Fundamental Research and 
Academic English Skills 
3(2-2-5) 
ทักษะการวิจยัที่ส าคัญและจรรยาบรรณของการ
วิจัย การอ่านงานวจิัยอย่างมวีิจารณญาณ การ
ทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจัย การก าหนดหัวขอ้การวจิัย
จากการทบทวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การเขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเพือ่การวิจยัทั้ง
แบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การฝึกการ
สื่อสารเพื่อการวิจัย 

ปรับออก  

วป510 ความรู้พื้นฐานทางสถติิในการวิจัย
ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์   
RB510 Fundamental of Statistics in 
Behavioral Science Research  
3(2-2-5) 
ศึกษาสถิติเพื่อบรรยายและสรุปข้อมูล หลักการ
ทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรและการ
พยากรณ์และสถิตินอนพาราเมทริก โดยการฝึก
ปฏิบัติวิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
รวมทั้งการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพื่อตอบปัญหา
การวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

ปรับออก  

วป512 สถิติเพื่องานวิจัยเชิงทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร ์ 
RB512 Statistics for Experimental 
Research in Behavioral Science 
3(2-2-5)  
หลักการวิจัยเชิงทดลอง แบบจ าลองทางสถิติ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบ

ปรับออก  
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พหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการ
วิเคราะห์ถดถอย เพื่อใช้ในแบบแผนงานวิจัยเชิง
ทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์แบบสุ่มสมบูรณ์ที่มี
แฟคเตอร์เดียว แบบแผนแฟคทอเรียลทีม่ีการสุ่ม
สมบูรณ์ แบบแผนสุ่มภายในบล็อก แบบแผนการ
วัดซ ้า แบบแผนจัตุรัสลาติน แบบแผนไฮราคิคอล
และสปลิทพล็อท และแบบแผนที่มีตัวแปรร่วม 

วป513 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร ์ 
RB513 Digital Technology Applications in 
Behavioral Science Research 
3(2-2-5)  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการวจิัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การคิดและออกแบบ
การวิจยั การจัดระบบข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูลและการแปลผล การ
จัดท าบรรณานุกรม 

ปรับออก  

วป702  เทคนิคการวิเคราะห์เครื่องมอืวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร ์
วป 702 Analytical Technique for 
Measuring Instruments in  Behavioral 
Science 
3(2-2-5) 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัด และสรุปผลในการวัดทางพฤติกรรม
ศาสตร์ที่ซับซ้อน Multidimensional scaling, 
Factor analysis, Multitrait-Multimethod 
technique, Item response theory  และ 
Content analysis 

วป702 การวิจัยผสานวิธีทางพฤติกรรม
ศาสตร ์
 RB702 Mixed Methods Research in 
Behavioral Science 
2(1-2-3) 
ปรัชญาเกี่ยวกับการวจิัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และแบบผสานวิธ ีลักษณะส าคัญขอ
งานวิจัยผสานวิธแีละแนวโน้มในอนาคต แบบ
แผนการวจิัยผสานวิธ ีอภปิรายประเด็นของ
งานวิจัยผสานวิธีทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 

วป703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
RB703 Qualitative Research 
3(2-2-5) 
แนวคิดหลักการของการวิจยัเชิงคุณภาพ รูปแบบ
การวิจยัเชิงคุณภาพแบบตา่งๆ การวิจยัเชิงชาติ
พันธุ์วรรณนา การวจิัยเชิงปรากฏการณ์วิทยา การ
วิจัยแบบกรณีศึกษา การวิจยัแบบสร้างทฤษฎีจาก
ฐานราก ฝึกปฏิบัตกิารออกแบบการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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วป704  วิธีการวิจัยทางสันตภิาพและความ
ขัดแย้ง 
RB704 Research Methods in Peace and 
Conflict 
3(3-0-6) 
              ศึกษางานวิจยัทางสันติภาพและความ
ขัดแย้งทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัต ิและจรยิธรรมของ
การวธิีการวิจัยในทางความขัดแย้งจากมมุมองของ
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจวิธกีารวจิัยที่ใช้ใน
การท าความเข้าใจ อธิบาย ท านาย พฤติกรรม
บุคคลและสังคม  โดยศึกษาขั้นตอนต่างๆของการ
วิจัยตั้งแต่การเลือกปัญหาการวิจยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์ จนถึงการเผยแพร่ผลจากการวจิยั  การ
เลือกใช้วิธวีิจัยที่เหมาะสมกบัโจทย์วิจยั และท าการ
วิพากษ์วจิารณ์จุดแข็ง และจุดอ่อนของการวิจยั 
โดยให้ครอบคลุมการวจิัยเชิงปริมาณและการวจิัย
เชิงคุณภาพ ฝึกปฏิบัติเขยีนเค้าโครงการวิจัยทาง
สันติภาพและความขัดแย้งที่ได้มาตรฐาน 

RB704 Academic English Skills and 
Advanced Research  
วป704 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวชิาการและ
การวิจัยขั้นสูง 
3(2-2-5) 
ทักษะการวิจยัอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนกั
พฤติกรรมศาสตร์  การใช้จรรยาบรรณในการ
วางแผน ด าเนินการ และเขียนรายงานการวิจยั 
การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดยอ่และ
รายงานการวิจยั การฝึกการน าเสนอ เค้า
โครงการวิจัย และผลจากการวิจยั 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

RB705 Academic English Skills and 
Advanced  Research  
วป705 ทักษะภาษาอังกฤษเชิงวชิาการและการ
วิจัยขั้นสูง 
ทักษะการวิจยัอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนกั
พฤติกรรมศาสตร์  การใช้จรรยาบรรณในการ
วางแผน ด าเนินการ และเขียนรายงานการวิจยั 
การใช้ APA สไตล์ในการเขียน บทคัดยอ่และ
รายงานการวิจยั การฝึกการน าเสนอ เค้า
โครงการวิจัย และผลจากการวิจยั 

วป 705 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่  
RB 705 Innovative Behavioral 
Assessment  
3(2-2-5) 
พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนในยุคดิจิทลั 
วิธีการประเมินพฤติกรรมแนวใหม่ หลักการ
และการประยุกต์ใช้วธิีการประเมินแนวใหม่ใน
การประเมินพฤติกรรม โดยบูรณาการทฤความ
เท่ียงตรงและโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

วป706 การประเมินพฤติกรรมแนวใหม่  
RB706 Innovative Behavioral Assessment
  
3(2-2-5) 
พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนในยุคดิจิทลั วิธกีาร
ประเมินพฤติกรรมแนวใหม ่หลักการและการ
ประยุกต์ใช้วธิีการประเมินแนวใหม่ในการประเมิน
พฤติกรรม โดยบูรณาการทฤความเท่ียงตรงและ
โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
 
 
 
 
 

ปรับออก  
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วป707 ทฤษฎีการตอบสนองรายข้อส าหรับ
พฤติกรรมศาสตร ์
RB707 Item Response Theory for 
Behavioral Science 
3(2-2-5) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎกีารตอบสนองรายข้อ 
และโมเดลการตอบสนองรายข้อที่มีค่าพารามิเตอร์
ตัวเดียว สองตัว สามตวั และหลายตัวเลือก การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการวิเคราะหข์อ้มูลในการ
สร้างเครื่องมือวัดทางพฤติกรรมศาสตร์ตามโมเดล
การตอบสนองรายข้อ 

ปรับออก  

วป712 สถิติหลายตัวแปรขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร ์
RB712 Advanced Multivariate Statistics  
for  Data  Analysis  in  Behavioral  
science 
3(2-2-5) 
การวิเคราะหแ์บบจ าลองโครงสร้างเชิงเส้น การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน การเปรียบเทยีบพหกุลุ่ม การวิเคราะห์
ข้อมูลช่วงยาว การวิเคราะห์ข้อมูลหลายระดับ และ
การอภปิรายในประเด็นเกีย่วกบัการวิเคราะห์สถิติ
หลายตัวแปรขั้นสูงในงานวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

วป712 การวิเคราะห์สมการโครงสรา้งเชิง
เส้นในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร ์
 RB712 Structural Equation Modeling 
in Behavioral Science Research 
2(1-2-3) 
แนวคิดส าคัญของการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างเชิงเส้น การวิเคราะห์แบบจ าลองเชิง
การวัด เชิงโครงสร้าง และเต็มรูป การ
เปรียบเทียบกลุ่มพหุ ฝึกปฏิบัตวิิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป อภิปรายประเด็นของ
การวิเคราะห์ในงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

วป713 การวิเคราะห์ข้อมูลจดัประเภท 
RB731 Analysis  of  Categorical  Data 
3(2-2-5) 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหข์้อมูลจัดประเภท การ
วิเคราะห์ตารางคอนตินเจนซี ตั้งแต่สองมิติขึ้นไป 
โมเดลทางสถิติในการวิเคราะห์ไค-สแควร์ โลจิท 
และล๊อกลิเนียร์ วิธกีารประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
แต่ละโมเดล การเลือกโมเดลที่เหมาะสม และ
โมเดลการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง 

วป 713 การวเิคราะห์พหุระดับในงานวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร ์
RB 713 Multilevel Analysis in 
Behavioral Science Research 
2(1-2-3) 
แนวคิดส าคัญของการวิเคราะห์พหุระดับ 
ลักษณะข้อมูลพหุระดับ การวิเคราะหข์อ้มูล
สองระดับและสามระดับ ฝกึปฏบิัติวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป อภปิรายประเด็น
ส าคัญของการวิเคราะห์ในงานวิจยัทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

วป714  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาช่วงยาว 
RB714 Analysis  of  Repeated  Measures 
3(2-2-5) 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหข์้อมูลที่มีการวัดซ ้า 
ทั้งข้อมูลจากการศึกษาชว่งยาว (Longitudinal 
study) หรือจากการวิจยัเชิงทดลองที่มีการวัดซ ้า
หลาย ๆ ครั้ง การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time 

วป714  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาช่วง
ยาว 
RB714 Longitudinal Data Analysis in 
Behavioral Science Research   
2(1-2-3) 
แนวคิดส าคัญของการวิเคราะห์ช่วงยาว การ
วิเคราะห์ข้อมูลชว่งยาวด้วยการวิเคราะห์ความ

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
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Series) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนกรณีวัด
ซ ้าทั้งในกรณีที่มีตัวแปรตาม 1 ตัวและมากกว่า 1 
ตัว แบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงเส้นส าหรับ
ข้อมูลที่วัดซ ้า 

แปรปรวนแบบวัดซ ้า การวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างเชิงเส้น และการวิเคราะห์พหรุะดับ 
ฝึกปฏิบัตวิิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป อภิปรายประเด็นส าคัญของการ
วิเคราะห์ในงานวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

วป715  การสังเคราะห์งานวิจยั 
RB715  Research Synthesis 
3(2-2-5) 

 คงเดิม 

วป800 หัวข้อคัดสรรทางการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 
RB800 Selected Topics in Behavioral Science 
Research 
3(2-2-5) 

 คงเดิม 

วป  801 สมัมนาเทคนิคการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ขั้นสูง 
Seminar in Advanced Behavioral Science 
Research Techniques 
3(1-4-4) 

ปรับออก  

วป  802สัมมนาการวิจยัเชงิคุณภาพ 
Seminar in Qualitative Research 
3(1-4-4) 

ปรับออก  

หมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์   
วป 521 พฤติกรรมศาสตรเ์ชิงจติวิทยา  
RB 521 Behavioral Science in 
Psychological Perspectives 
3(3-0-6) 
ผลการวิจยัทางจิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร์ที่
อธิบายพฤตกิรรมของบุคคล และกลุ่มแนวคิดใหม่
รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของ
พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล อิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของบุคคล อธิบายการเกิด
พฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎ ีกลุ่ม การรู้คิด 
พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห ์มนุษยนยิม จิตวิทยา
สรีระ และแนวคิดใหม ่

ปรับออก  

วป522 ทฤษฎแีละการวิจยัพัฒนาการทางจิต 
RB522 Theories and Research in 
Psychological Development 
3(3-0-6) 
ทฤษฎี การวจิัยพัฒนาการทางจิตของบคุคล ด้าน
การรู้คิด ภาษา อารมณ์ สังคม และจรยิธรรม 
วิธีการวิจยัเชิงพัฒนาการในแต่ละแบบ 

ปรับออก  
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วป523 การวิเคราะห์พฤติกรรมและการปรบั
พฤติกรรม  
RB523 Behavior Analysis and Behavior  
Modification  
3(3-0-6) 
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไข แนวคิดพฤติกรรม
ปัญญานิยม การวิเคราะห์พฤตกิรรม เทคนิคการ
ปรับพฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม 

ปรับออก  

วป531 เจตคตแิละการท านายพฤติกรรม  
RB531 Attitudes and the Prediction of 
Behavior  
3(3-0-6) 
ความหมาย ทฤษฎี การวัด และการปรบัเปลี่ยนเจต
คติ ทฤษฎีและผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างเจตคติกับพฤตกิรรม จิตลักษณะและปัจจัย
ที่ท านายความสัมพันธ์ระหวา่งเจตคติกับพฤติกรรม
ของบุคคล และการพัฒนาเจตคติต่อพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

ปรับออก  

วป532 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการ 
ความขัดแยง้เพื่อคุณภาพชวีิตการท างาน  
RB532 Positive Psychology and Conflict 
Management for the Quality of Work 
Life 
3(3-0-6) 
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัทางจิตวิทยาเชิงบวก
เพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
บูรณาการกับกระบวนการจัดการความขัดแย้งเพื่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน 

ปรับออก  

วป533 ปฏิสัมพันธ์และการปรบัตัวในการท างาน
ต่างวัฒนธรรม  
RB533 Interactions and Adjustment in 
Intercultural Work Context 
3(3-0-6)  
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วกับค่านยิม 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม
ต่างกัน การปรับตวัและวิธกีารปฏิบัติของการอยู่
ร่วมกันระหว่างคนท างานต่างวัฒนธรรมในองค์การ
เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชวีิตการท างาน 

ปรับออก คงเดิม 

วป534 จิตวิทยาสขุภาพ  
RB534 Health Psychology 
3(2-2-5) 

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
แนวคิดทฤษฎ ีการวิจยัทางด้านสุขภาพ สุขภาวะ 
อิทธิพลของจิตวิทยาสุขภาพ การประยกุต์แนวคิด
ทางจิตวิทยาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ 
ความฉลาดทางสุขภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โรคจากการท างาน 
ความเครียด การเผชิญความเครียด 

วป551 พฤติกรรมศาสตร์เชิงมานุษยวทิยา                                                  
RB551 Behavioral science in cultural 
anthropology perspective 
3(2-2-5) 
พฤติกรรมมนุษย์ผ่านการมองแบบองค์รวม 
พฤติกรรมมนุษย์ที่ก าเนิดจากอิทธพิลทาง
วัฒนธรรม ความเหมอืนและความแตกต่างในความ
เป็นมนุษย์ และมิตขิองพฤติกรรมมนุษยผ์่าน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทางมานษุยวิทยา
วัฒนธรรม ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยา วัฒนธรรมเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ 

ปรับออก  

วป561 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง                                          
RB 561 Political Structure and Process  
3(3-0-6)              
โครงสร้างและกระบวนการทางการเมือง โดยเน้นที่
โครงสร้างสถาบันทางการเมือง และบทบาทของ
สถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ บทบาทชนชั้นผู้น า
ทางการเมือง ทหาร พรรคการเมือง กลุม่
ผลประโยชน์ระบบราชการ  นอกจากนีย้ังมี
การศึกษาการมีส่วนรว่ม การถ่ายทอดทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเลือกตั้ง และ
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

ปรับออก  

วป562 พุทธศาสนากับคณุภาพชีวิต  
RB562 Buddhism and Quality of Life 
3(3-0-6)                                                        
แนวคิดของพระพุทธศาสนา เน้นการได้มาซ่ึงสัจ
ธรรมจากการตรัสรู้ ลักษณะ หลักไตรลักษณ์ หลักอิ
ทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมปุบาท หลักอริยสัจ 4 
หลักกรรม หลกัศีลธรรม หลักคุณธรรมที่สัมพันธ์
กับคุณภาพชวีิต    

ปรับออก  

วป563 พฤติกรรมการสื่อสารในสังคมดิจิทัล   
RB 563 Communication Behavior in 
Digital Age 
3(3-0-6) 

ปรับออก  
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ทฤษฎีการสื่อสาร พัฒนาการของเทคโนโลยี 
พฤติกรรมการสื่อสารยุคดิจิทัล ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารหลากหลายบริบท องค์ความรู้
ด้านการวจิัยพฤติกรรมการสื่อสาร กลยทุธ์การ
สื่อสารในยุคดิจิทัล 

วป564 จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์  
RB564 Economic Psychology 
3(2-2-5)                                                       
ศึกษากลไกทางจิตวิทยาที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรม
ทางเศรษฐศาสตร์ ความชอบ การตัดสินใจเลือก 
ทางเลือก ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่ส่ง
อิทธิพลต่อความชอบ การตัดสินใจเลือก ทางเลือก
และปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาผลของการ
ตัดสินใจเลือกเชิงปรากฏการณ์และกระบวนการ
ทางเศรษฐศาสตร์จากการตัดสินใจ 
 

ปรับออก  

วป571 ประชากรกับการพัฒนาสังคม  
RB571 Population and Social  
Development 
3(3-0-6) 
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษากับการพัฒนาสังคม และการน า
การศึกษามาพัฒนาคนและสังคม 

ปรับออก  

วป582 พฤติกรรมศาสตร์กับความเหลือ่มล ้า  
RB582 Behavioral Science and Inequality 
3(3-0-6) 
แนวความคิดของความเหลื่อมล ้าตามแนว
พฤติกรรมศาสตร์ วิเคราะห์ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ วัฒนธรรมของความ
เหลื่อมล ้าโดยมุ่งเน้นการปรับตวัของบุคคลและ
ค่านิยมของสังคมตลอดจนหาแนวทางแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

ปรับออก  

วป583 จริยธรรมกับจรยิศึกษา  
RB 583 Morality and Moral Education 
3(3-0-6)  
ทฤษฎีและผลวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
ความหมายและองค์ประกอบของจริยธรรมศึกษา 
แนวทางการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงปฏิบัติในโรงเรียน
และชุมชน 

ปรับออก  

วป584 การบริหารจดัการโครงการ  
RB584 Project Management 
3(2-2-5)                                                                                                                              

ปรับออก  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
หลักการขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลส าเร็จของโครงการ
เทคนิคหรือวิธีการจากสหวิทยาการ วธิกีารทาง
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การจัดการ จิตวิทยา
องค์การ 

วป681 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน  
RB681 Research for Youth Development 
Policy  
3(3-0-6) 
แนวคิดนโยบายสาธารณะ หลักการวจิัยและพัฒนา 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
เพื่อวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิง
นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ปรับออก  

วป682 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติและการท างาน   
RB682 Philosophy of Sufficiency 
Economy and the Development of 
Quality of Life and Work  
3(3-0-6) 
วิเคราะห์ วิจัย และประยุกตห์ลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
สังคม คุณภาพชีวิตในการท างาน 

ปรับออก  

วป721ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร 
RB721  Leadership Membership and  
Organization  Development 
3(3-0-6) 
บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงองค์การภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใชภ้าวะผู้น า 
ภาวะผู้ตาม และกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
องค์การ เพื่อบรรลุเป้าหมายและพันธกจิของ
องค์การ 
 
 

วป721ผู้น า สมาชิก และการพัฒนาองค์กร 
RB721  Leadership Membership and  
Organization  Development 
3(3-0-6) 
บทบาทของผู้น าในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  แนวคิด ทฤษฎ ีและการ
ประยุกต์ใช้ภาวะผู้น า ภาวะผู้ตาม และ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การ 
 

คงเดิม 

วป722   จติวิทยาเพื่อสันติภาพ 
RB722 Peace Psychology 
3(3-0-6) 
การศึกษาตวัแบบทางภูมิศาสตร์ประวัตศิาสตร์ของ
จิตวิทยาเพื่อสันติภาพเพื่อท าความเข้าใจการเกิด
ความขัดแย้งและความรุนแรง แนวคิดสันติภาพเชิง
ลบ (ก าจัดความรุนแรง) และสันตภิาพเชิงบวก 

ปรับออก  
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(แสวงหาความยุติธรรมทางสังคม) ทั้งในระดับ
บุคคล องค์การ ชุมชน สังคมไทยและประชาคม
โลก 

วป723  จิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
RB723  Economic Psychology and 
Philosophy of Sufficiency Economy 
3(3-0-6) 
ศึกษาบทบาทของปัจจยัและกระบวนการทาง
จิตวิทยาที่ส่งผลต่อวิจารณญาณการเลือก การ
ตัดสินใจ ความกินดีอยู่ดีของหนว่ยเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีพรอสเพค ฟังก์ชันมูลค่า ผลกระทบการวาง
ทุน การสร้างกรอบทางความคิดและการคิดเชิง
บัญชี การหลีกเล่ียงการสูญเสีย การแกป้ัญหาแบบ
รวบยอดและความเบีย่งเบนของกระบวนการคิด 
การประยกุต์แนวคิดจิตวิทยาเศรษฐศาสตร์กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรับออก  

 วป722 จิตวิทยาการปรึกษากบัการพฒันา
บุคคล 
RB 722 Counseling Psychology and 
Human Development 
3(3-0-6)   
ศึกษาธรรมชาติมนุษย์จากมุมมองของทฤษฎี
จิตวิทยาการปรกึษา วิเคราะห์งานวิจยัร่วมสมัย
ออกแบบแนวทางแก้ไขหรือเสริมสร้างบคุคลให้
มีสุขภาพจิตที่ดี 
 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

 วป723 พฤติกรรมศาสตร์ดา้นเพศภาวะและ
เพศวิถ ี
RB723 Basic behavioral science of 
gender and sexuality 
(2-2-5) 
การศึกษาประเด็นด้านเพศภาวะและเพศวิถี
จากศาสตร์ที่หลากหลายทั้งจิตวิทยา สังคม
วิทยาและสตรีนิยม ในหวัข้อดา้นอ านาจกับ
บทบาททางเพศ ความเป็นชาย ความเปน็หญิง 
ความหลากหลายทางเพศ ความเครียดของชน
กลุ่มน้อย ผลกระทบของอัตลกัษณ์ทางเพศ
แบบชายขอบ อัตลักษณ์ทับซ้อน การ
ขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
ธรรมด้านเพศภาวะและเพศวถิีส าหรับนกั

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่
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พฤติกรรมศาสตร์และการอภิปรายงานวจิัยที่
เกี่ยวขอ้ง 

 วป724 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 
RB724 
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลผ่านแนวคิด
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงมีรากฐานมา
จากจิตวิทยาการรู้คิด อิทธิพลของความไม่มี
เหตุผลตามนัยของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อ
ดุลพินิจและการตัดสินใจของบุคคล การศึกษา
อคติเชิงพฤติกรรมและการประยกุต์เพื่อการ
อธิบายหรือท าความเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล  
การเลือกทางเลือกของบุคคลภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้แก ่สถานการณ์ความเส่ียง 
ความแตกต่างด้านเวลา สถานการณ์ที่เป็น
พลวัต 

 รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาใหม ่

วป 731การวิจัยและกลวิธเีทคนิคในการพัฒนา
บุคคล และกลุ่มเพื่อประสิทธิผลของงาน     
3(3-0-6) 
RB731  Research and Techniques for the 
Development of Work Effectiveness 

วป731การวิจัยและกลวิธีเทคนิคในการ
พัฒนาบุคคล และกลุ่มเพื่อประสทิธิผลของ
งาน     
RB731  Research and Techniques for 
the Development of Work 
Effectiveness 
3(3-0-6) 
รูปแบบวธิีการวิจยัและงานวิจัยที่เกีย่วขอ้งกับ
สาเหตุ กระบวนการ และผลการท างานที่มี
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์คุณลักษณะของบุคคล กลุ่ม และ
องค์กร และกลวธิีการพัฒนาบุคคลและกลุ่ม
เพื่อประสิทธิผลของงาน 

คงเดิม 

วป732  การพัฒนาแรงจูงใจในการท างาน 
RB732  Development of Work Motivation 
3(3-0-6) 

ปรับออก  

วป761  พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤติกรรม
มนุษย์    
RB761 Buddhism and Human Behavior 
Development 
3(3-0-6) 

วป761  พุทธศาสนากบัการพัฒนาพฤติกรรม
มนุษย์    
RB761 Buddhism and Human 
Behavior Development 
3(3-0-6) 
 ธรรมชาติพฤตกิรรมมนุษย์ ตามกฎนยิาม 5 
ความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมที่ยังไม่ได้
พัฒนากับพฤติกรรมที่พัฒนาแลว้ ศึกษา
กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ดว้ยหลัก
ไตรสิกขา คุณสมบัติที่ส าคัญของ  บุพนมิิตของ
มรรค7ประการ กัลยาณมิตร จริต 6 และบุคคล 

คงเดิม 
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4  เป็นต้น ตรวจสอบผลการพัฒนาพฤตกิรรม
ตามหลัก ภาวนา 4 

วป782  จริยธรรมกบัการพัฒนาบุคคลและสังคม 
RB  782 Morality and Personal - Social 
Development 
3(3-0-6)  

วป782  จริยธรรมกบัการพัฒนาบุคคลและ
สังคม 
RB  782 Morality and Personal - 
Social Development  
3(3-0-6) 
การวิเคราะห์ทฤษฎ ีและผลการวิจยัที่เกี่ยวข้อง
กับจริยธรรมของบุคคลและสังคม ศึกษาสาเหตุ
และกระบวนการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
ค่านิยม ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่ม และสังคม 
ตลอดจนการวิเคราะห์วธิีการพัฒนาจริยธรรม
ของบุคคล และสังคมในสภาพการณ์ 

คงเดิม 

วป783  การวิจยักับนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์  
RB 783 Research and Policies in Human 
Resource Development 
3(3-0-6)  

วป783  การวิจยักับนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์  
RB 783 Research and Policies in 
Human Resource Development 
3(3-0-6) 
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ แนวโน้มของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายทางเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
บทบาทของรัฐ และสถาบันทางการศึกษาใน
การจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และ
ประสิทธิภาพของ โครงการเหล่านั้น การ
พิจารณาสถานภาพของนโยบายในการพัฒนา
มนุษย์ของไทยและตา่งประเทศ เพื่อหา
ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนนโยบายต่อไป 
 

คงเดิม 

 วป801 ปฏิบตัิการวิจัย   
RB801 ResearchPracticum 
3(1-4-4) 
ปัญหาการวิจยั ประยุกตอ์งค์ความรู้ทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์
สังเคราะห์สร้างโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือ
ปฏิบัติการวิจยัตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดย
ท าวิจยัเป็นกลุ่ม เด่ียวหรือเขา้ร่วมวจิัยกบัผู้มี
ประสบการณ์วิจยัสูง หลักจริยธรรมส าหรับการ
ท าวิจยัในมนุษย์ตามมาตรฐานในปฏิญญา
เฮลซิงกิ    
 
                                                                           

  รหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา 
 จ านวนหน่วยกิต 
 ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาใหม ่
วิชาโมดูล 
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วป882  หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร ์  
RB882 Special Topics in Behavioral 
Science 
3(3-0-6) 
  

วป882  หัวข้อพิเศษทางพฤติกรรมศาสตร ์  
RB882 Special Topics in Behavioral 
Science  
3(3-0-6) 
ศึกษาประเด็นหรือหวัข้อพิเศษทางวิชาการทาง
พฤติกรรมศาสตร์ที่มีความส าคัญเด่นชัด และมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อ
การท างาน และคุณภาพชวีิต เนื้อหาที่น ามา
สัมมนาในวิชานี้ควรเป็นเร่ืองที่มีความทนัสมัย
และเป็นจุดสนใจของนักวิชาการ ผู้ปฏิบตัิและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
นอกจากนั้นควรเป็นหัวข้อที่ยังไม่ได้มีการเรียน
การสอนอย่างเด่นชัดในวิชาอื่น ๆ ที่นิสติได้รับ 
วิชานี้อาจจัดให้แก่นิสิตที่สนใจเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะบุคคลได้ตามความเหมาะสม 
 

คงเดิม 

วป883  สัมมนาการวิจยัเพื่อการพัฒนาเยาว 
RB883 Seminar in Youth Psychological 
Development Research    
3(1-4-4)  

วป883  สัมมนาการวิจยัเพื่อการพัฒนา
เยาวชน  
RB883 Seminar in Youth 
Psychological Development Research 
3(1-4-4) 
 อภิปรายแนวการวิจัยเกีย่วกับจิต
ลักษณะ และพฤติกรรม ที่ส าคัญ ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการท างานและคุณภาพชีวิตให้แก่
เด็ก เยาวชน และ ผู้ใหญ่ตอนต้น ประมวล
ทฤษฎีและผลการค้นคว้าวิจัย อย่างลึกซ้ึงใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ข้อสรุปผลแนวคิดใหม่ หรือค าถามส าคัญซ่ึงจะ
น าไปสู่ปัญหาการวิจยัทางด้านนี้ต่อไป หัวข้อ
การสัมมนาครอบคลุมถึงสาเหตุภายนอก และ
ภายในตัวบุคคล กระบวนการถา่ยทอดทาง
สังคม และผลของการพัฒนาบุคคลตั้งแต่วัย
เด็กถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 

คงเดิม 

วป 884สัมมนาเทคนิคการแก้ปญัหาความ
ขัดแย้งและสร้างสันติภาพ      
RB  884 Seminar in Techniques of 
Conflict Resolution and Peace Building  
3(1-4-4) 
การศึกษาเทคนิคส าหรับการแก้ปญัหาความขัดแย้ง
และสร้างสันติภาพ เช่น การเจรจา การไกล่เกลี่ย 
การร่วมมือ การแก้ปัญหา สุนทรียสาธก การไม่ใช้
ความรุนแรง และเทคนิคการสร้างสันติภาพของ

ปรับออก  
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องค์การสหประชาชาต ินอกจากนี้ จะเน้นปลูก
สร้างกลยุทธ์เช่นรณรงค์นโยบายสันติภาพ 
 
 
 
 

วป991  การศึกษาเฉพาะบุคคล                                                             
RB991 Individual Study 
3(0-0-3)  
ศึกษาอยา่งลึกซึ้งเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และสนใจของนิสิตแต่ละคนในหัวขอ้ประเด็นต่าง ๆ 
ที่เป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์หรือเทคนิคการ
วิจัย 
 

ปรับออก  

หมวดที่ 4  
หัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
1. มีทักษะสื่อสาร 
 1.1 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 สามารถน าเสนองานวิชาการผา่นเวที
การน าเสนอและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
      1.3 สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพใน
ระดับสากล 

หมวดที่ 4 
ปรับเพิ่ม 
- สนันสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน
การน าเสนอความรู้ในการประชุมวิชาการและ
การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการทัง้ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
- สนับสนุนให้นิสิตร่วมจัดการประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งใน
สถานที่จริงและผ่านระบบออนไลน์  
- สนับสนุนให้นิสิตน าเสนอองค์ความรู้ทัง้ในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียนในช่องทางต่างๆ ที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ เช่น การจัด
สัมมนาผ่านทาง Clubhouse, Facebook 
Live หรือ Zoom 

 

2. สมรรถนะของหลักสูตร 
 2.1 เป็นผู้มีความสามารถในการคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อตอบปญัหาสังคม 
 2.2 เป็นผู้น าทางด้านวิชาการและการท า
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 2.3 เป็นผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสูก่ารปฏบิัติได้เป็น
อย่างด ี

2. สมรรถนะของหลักสูตร 
-จัดหลักสูตรให้มีวิชาเรียนที่มุ่งเน้นทั้งด้านวิธี
วิทยาการวจิัย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) และ
พฤติกรรมศาสตร์ 
-ให้นิสิตวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาของ
สังคมเพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ ์และ
บูรณาการความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวจิัยเพือ่ออกแบบและด าเนินการวิจยั
ให้ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเผยแพร่ผล
จากการศึกษาสู่สาธารณะเพือ่น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่แทจ้ริง 
- ใช้เทคโนโลยีติดตาม และพัฒนารูปแบบการ
สอนและสื่อการสอนทั้งการเรียนในชั้นเรียน
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และการเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา 
- สนับสนุนและผลักดันให้นิสิตท างานวจิัย
ร่วมกับอาจารย์ องค์กรต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้
เรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ เพิ่มความ
เช่ียวชาญในการท าวจิัย และได้สร้างเครือข่าย
หรือท าความรู้จกักับนกัวจิัยในวงวิชาการ 
 

หัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (5 
ด้าน) 

ปรับผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และวิธกีาร
วัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการจดัการ
เรียนการสอนในปัจจบุัน  
 

 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีความซ่ือสัตย์ มีวินยัในตนเอง 
1.2 จรรยาบรรณทางวิชาการและการวจิัย 
1.3 สามารถจัดการปญัหาทางจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวจิัย 
1.4 สามารถวิพากษแ์ละริเริ่มให้เห็นถึงข้อบกพร่อง
ของจรรยาบรรณทางวิชาการและทางการวิจัยที่ใช้
อยู ่

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง เคารพและให้
เกียรติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ยึดมั่นและปฏบิัติตามจรรยาบรรณการวิจยั 
1.3 สามารถวิพากษแ์ละบ่งชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณการวิจัย 
1.4 สามารถจัดการปญัหาทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวจิัย 

 

2. ด้านความรู ้
2.1  มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี และ
หลักการ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวจิัยขัน้สูงที่
ก้าวหน้าและทันสมยั 
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมศาสตร์ เพื่อการวเิคราะห์
และแก้ปัญหาได ้
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์และวธิีวิทยาการวิจยั เพื่อต่อยอด
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างลุ่มลึกในองค์
ความรู้ ทฤษฎีและหลกัการที่เกี่ยวข้องกบั
พฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวจิัยขัน้สูงที่
ก้าวหน้าและทันสมยั 
2.3 สามารถประยกุต์และบูรณาการความรู้
ทางด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ทั้งทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์และวธิีวิทยาการวิจยั เพื่อต่อ
ยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถประยกุต์ความรู้ทางด้านตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในการวิเคราะห์ประเด็นและปญัหาส าคัญ
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการ
แก้ปัญหา ต่อยอด หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 
3.3 สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจยั
และทฤษฎีเพือ่พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่
สร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการ
แก้ปัญหา ต่อยอด หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ 
3.2 สามารถประเมินและสังเคราะห์ผลงานวิจยั
และทฤษฎีเพือ่พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ๆ 
ที่สร้างสรรค์ 
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3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปัญหา
ด้วยวธิีการ นวัตกรรมใหม่ ๆ 
 

3.3 มีความคิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ คิดเชิง
ออกแบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาดว้ยนวัตกรรม 
ภายใต้บริบทสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นพลวัต 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถบริหารงานวจิัยหรือท างานทาง
วิชาการร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้น า และผูร้่วมงานได้ 
4.2มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 
    และความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถบริหารงานวจิัยหรือท างานทาง
วิชาการร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้น า และ
ผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
4.3 มีความใฝ่รู้และเรียนรู้แบบน าตนเองได้ 

 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
5.1สามารถประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการ
วิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงผสมผสาน 
อันมีผลท าให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา
ได้ 
5.2 สามารถเลือกใช้วธิีการสื่อสารในขั้นตอนของ
การวิจยัได้อยา่งเหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.4 สามารถแสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการที่เหมาะสมกบับุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 
5.5 สามารถเลือกใช้วธิีการสื่อสารที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัได้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
5.1 สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมลู
ทางการวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิง
ผสมผสาน อันมีผลท าให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหาได้ 
5.2 สามารถเลือกใช้วธิีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย 
5.3 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 

 เพิ่มเติมผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ของรหัส
วิชาที่ โทควบเอจะต้องศึกษารายวิชาของ ป.โท 
ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง เคารพและให้
เกียรติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ยึดมั่นและปฏบิัติตามจรรยาบรรณการวิจยั 
1.3 สามารถวิพากษแ์ละบ่งชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณการวิจัย 

 

 2. ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้และเข้าใจในองค์ความรู้ ทฤษฎี 
และหลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.2 มีความรู้และเข้าใจเทคนิคการวจิัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ 
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2.3 สามารถประยกุต์ความรู้ทางด้านตา่ง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับพฤตกิรรมศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได ้
 
 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานวิจยัเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และแก้ปัญหาใน
ระดับบุคคลและสังคม 
3.2 สามารถต่อยอดองค์ความรู้โดยบูรณาการ
ความรู้ทั้งทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวจิัย 

 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถท างานวจิัย และงานวิชาการ
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 สามารถติดต่อประสานงานและเข้าถึง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการวิจยัได้อย่าง
เหมาะสม 
4.3 มีความใฝ่รู้และเรียนรู้แบบน าตนเองได้ 

 

 5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประเมินและวิเคราะห์ข้อมลู
ทางการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
5.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
5.3 สามารถเลือกใช้วธิีการสื่อสารและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย 

 

หมวดที ่5 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

หมวดที ่5 
ปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2558 

 

หมวดที ่6 หมวดที ่6 
ปรับหลักเณฑ์ และรูปแบบการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้องบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
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หมวดที ่7 หมวดที ่7  

หัวข้อ การก ากับมาตรฐาน เพิ่มเติมรายละเอียด การด าเนินการของ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

 

หัวข้อบัณฑิต เพิ่มเติมรายละเอียดของผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่
หลักสูตรคาดหวัง ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร (Expected Learning 
Outcomes) ประกอบด้วย 1) มีความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในองค์ความรู้ ทฤษฎี และ
หลักการที่เกีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมศาสตร์และวิธี
วิทยาการวจิัย 2) สามารถวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวิจยัเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
ตามจรรยาวิชาชีพวิจยั 
3) สามารถวิเคราะห์และประเมินขอ้มูล
งานวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพได้ โดย
ค านึงถึงมาตรฐานและจรรยาวิชาชีพวิจยั 4) 
สามารถประยกุต์และบูรณาการ ความรูท้าง
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ แก้ปัญหาและพัฒนา
บุคคลและสังคม 5) สามารถถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการและ ผลงานวิจัยสูก่ลุ่มเป้าหมายใน
ระดับต่าง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

 

หัวข้อ ด้านการเตรียความพร้อมกอ่นเข้า
ศึกษา  

เพิ่มเติมระบบและกลไกเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้นิสิตก่อนเข้าศึกษา คือ 
3. นิสิตใหม่ที่แม้ว่าจะผ่านโครงการเตรียม
ความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาแล้ว แต่ยังมีพืน้
ฐานความรู้เกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมศาสตร์
น้อย คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจจะ
พิจารณาและก าหนดให้มีทางเลือกหลายทาง
ตามความสนใจของผู้เรียน เช่น อาจารย์ที่
ปรึกษาประเมินศักยภาพนิสิตว่า มีความจ าเป็น
หรือมีความเหมาะสมที่ต้องเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือการท า
ปริญญานิพนธ ์เพื่อให้ค าแนะน าเขา้ร่วมชั้น
เรียนบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและจัดให้มกีาร
เรียนการสอนในสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์
หรือคณะ/สถาบัน/ส านักอื่นในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หรือแนะน าให้นิสิตเรียนรู้ผ่าน 
e-learning ของรายวิชานั้น ๆ หรือแนะน าให้
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เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจัดขึ้น 

หัวข้อ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
ปริญญานิพนธ ์

ปรับเพิ่มเติมเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 

 

หัวข้อ การคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา ปรับเพิ่มเติมรายละเอียด ล าดับขั้นตอน 
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

 

หัวข้อ ความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักสูตร ที่มีการ
จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจการเรียนจาก
นิสติทุกสิ้นภาคการศึกษาเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรมโครงการต่อไป 

 

หัวข้อ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสตูร 

ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

หัวข้อ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) 

ปรับเพิ่มเติมการตรวจองการจัดการเรียนการ
สอน โดยจะมีการประเมินทั้งด้านพุทธิพสิัย 
ทักษะพิสยัและจิตพิสัย โดยอาจอยู่ในรูปของ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการ
สอบวัดผลทั้ง Formative และ Summative 
การวัดผลจากความสามารถในการปฏิบตัิหรือ
ทักษะในการท าตามเป้าหมายการเรียนรู้ของ
รายวิชา การวัดเจตคติหรือความพึงพอใจต่อ
เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชา การ
จัดการการเรียนการสอนของผู้สอน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรหรือสถาบันได้
จัดเตรียมไว้ในแต่ละรายวิชา 

 

หัวข้อ การควบคุมหัวข้อปรญิญานพินธ์ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร ์

ปรับเพิ่มเติมเกณฑ์ด าเนินการจัดท าปรญิญา
นิพนธ์ ตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนสิ้นสุด
กระบวนการสอบปริญญานิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒว่าดว้ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2559 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
หัวข้อ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการ
ท าปริญญานิพนธ์ และการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

ปรับเปลี่ยนรายชื่อหน่วยงานที่มหาวิทยาลัย
สังกัด จาก สกอ. เป็น สป.อว. 

 

หัวข้อ จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรยีน
การสอน 

ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
และสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน 
 

 

หัวข้อ ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน   
(Key Performance Indicators) 

ปรับ ปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการใช้
หลักสูตรปรับปรุงปี 2565 

 

หมวดที ่8 หมวดที ่8  

หัวข้อ การประเมินกลยทุธ์การสอน 
มีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยมกีารประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ การสังเกต
พฤติกรรม การแลกเปลี่ยนอภิปราย การตอบ
ค าถามของนิสิตในชั้นเรียน การปฏิบัติงานกลุ่ม 
รวมถึงการท ารายงานและกิจกรรมต่าง ๆ ผลที่ได้
จากการประเมินจะเป็นขอ้มูลบ่งบอกความมี
ประสิทธิผลของการสอนของอาจารย์และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

มีการปรับปรุงรายละเอยีดในหัวขอ้ การ
ประเมินกลยุทธก์ารสอน 
1. ประเมินรายวิชาโดยนิสิต โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค 003 ผ่านระบบออนไลน์ 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวธิีการ After Action Review เมื่อ
สิ้นคาบเรียนหรือสิ้นสุดการเรียนในแต่ละหัวขอ้ 
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ของนิสติตามที่หลักสูตรและ
รายวิชาก าหนดไว ้
3. ประเมินกลยุทธก์ารสอนโดยผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ทีมผู้สอน และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เป็นรายคาบ/รายหวัข้อ/รายภาค
การศึกษา 
4. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นิสิต 
5. ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทีมอาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพจิารณา
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมให้
เหมาะสมกับคุณลักษณะพื้นฐานทั้งพื้น
ฐานความรู้ พุทธิพิสัย จิตพิสยัและทกัษะพิสัย
ของนิสิตแต่ละรุ่น และน าผลการประเมนิไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน 
 

 

หัวข้อ การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้
แผนกลยุทธก์ารสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละภาค
การศึกษาในทุกดา้นโดยนิสิตรวมทั้งการประเมิน
จากตนเองและเพื่อนรว่มงาน และจัดท ารายงานผล

มีการปรับปรุงรายละเอยีดในหัวขอ้ การ
ประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกล
ยุทธ์การสอน 
1. นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาทุกด้าน โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค 
003 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อสิ้นภาคเรียน และ

 



196 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2565 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
การประเมินให้อาจารย์ทราบและมกีารน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการสอน 

นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการสอนในแต่ละ
หัวข้อ/รายคาบเรียนต่ออาจารย์ผู้สอน 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบรายวิชา/
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รว่ม
สังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอน การใช้
กลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ผู้สอนเป็น
รายบุคคล ตามหวัข้อที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้น าเสนอ/บรรยาย หรือผู้น าการอภิปราย
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและทีมผู้สอน 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งผลการ
ประเมินทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้ในการพิจารณา
คงไว้หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์
ผู้สอนต่อไป 
4. การทดสอบผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติใน
หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตในหลกัสูตรของ
สถาบันที่เป็นคู่เทียบ 

หัวข้อ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาใน
หลักสูตร 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้
ประเมินภายนอก 
2.3 นายจ้างและ/หรือผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งอื่น ๆ 

เพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
1. นิสิตปัจจุบัน และมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในหลกัสูตร 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสถาบัน และ/หรือผู้
ประเมินคุณภาพภายนอก  
3. นายจา้งหรือผู้ที่รับบัณฑิตในหลักสูตรเข้า
ร่วมงาน (ผู้ใช้บัณฑิต) 
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 

 

หัวข้อ การประเมินผลการด าเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร 

เพิ่มรายละเอียด คณะกรรมการประเมนิอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยา่งน้อย 1 คน 
 

 

หัวข้อ การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
ปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจาก
การประเมินประสิทธภิาพของบัณฑิตและการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ไดข้้อมูล
เกี่ยวกบัการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบ
ปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวมและ
ในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความ

เพิ่มรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวม
ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิต
และการประเมินหลกัสูตรในภาพรวมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เช่น นิสิต บัณฑิตท่ีเพิ่ง
จบการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมลู
เกี่ยวกบัการเรียนการสอน หลักสูตรและทราบ
ปัญหาของการบริหารหลกัสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละกระบวนวิชา  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้สอนจัดประชุม/สัมมนา เพื่อน า
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ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

ผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี เพือ่ให้หลักสูตรมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ตลาดแรงงานที่รองรับบัณฑิตที่จบการศึกษาใน
หลักสูตร 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะตอ่การปรบัปรุง
หลักสูตร ทั้งด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลลัพธ์การ
เรียนรู้เป็นรายวิชา กลยุทธ์การสอนของแต่ละ
รายวิชา 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าความเห็นและ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ถ้ามี) มา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ซ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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