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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันที่ 3 เมษายน 2555
มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิ ท ยาเขตพั ฒ นาการ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สาขาวิ ช าจิ ตวิ ท ยาเพื่ อการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์
Master of Arts Program in Psychology for Development of
Human Potentials

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
ศศ.ม. (จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์)
Master of Arts (Psychology for Development of Human
Potentials)
M.A. (Psychology for Development of Human Potentials)

3. วิชาเอก
----------------- ไม่มี ----------------4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ

เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ที่ 4 ปริ ญ ญาโท ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555
6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒ นาศั กยภาพมนุ ษย์ ได้ พิจ ารณากลั่ น กรองและให้ ความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555มีนาคม 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้ อมในการเผยแพร่ห ลั กสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ในปี
การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักจิตวิ ทยา อาจารย์ นักวิช าการ นั กวิ จัยด้ านจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศั กยภาพมนุ ษย์ และ
องค์การ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพบุคคล การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเชิงจิตวิทยา
8.2 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยากรฝึกอบรม/จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรและองค์การ
และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศาสตร์ กระบวนการ และวิธีการทางจิตวิทยา
8.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาศักยภาพบุคคล การให้บริการการปรึกษา
การพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและมีความหลากหลายทางจิตวิทยา
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9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัวบัตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประชาชน
นางประสาร
3-1009-01363-794
รองศาสตราจารย์ - อ.บ. (เกียรตินิยม)
มาลากุล
(ประวัติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ),
ณ อยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.
2497
- ค.บ. (การศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2500
- M.S. in Ed. (Education, Child
Development), University of
Pensylvania, U.S.A., 1961.
- Ph.D. (Educational
Psychology), University of
Wisconsin at Madison, U.S.A.,
1974.
นายไพบูลย์
3-1008-00240-875
รองศาสตราจารย์ - B.A. (Hons.) (Psychology),
เทวรักษ์
University of Delhi, India,
1967.
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2518
- ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความ
มั่นคง), สถาบันจิตวิทยาความ
มั่นคง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม,
พ.ศ.2536
นางอัจฉรา
3-1009-01840-517
รองศาสตราจารย์ - ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา),
สุขารมณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.
2510
- ค.ม. (วิจัยการศึกษา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.
2518
นางอารี
3-1009-01005-375
รองศาสตราจารย์ - กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส),
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ชื่อ นามสกุล

เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหน่ง

พันธ์มณี

คุณวุฒิการศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน,
พ.ศ.2508
- M.Ed. (Student Personnel in
Higher Education), University
of Georgia, U.S.A., 1973.
- Ed.D. (Educational
Psychology), University of
Georgia, U.S.A., 1976.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นลักษณะเศรษฐกิจบนฐานความรู้และภูมิ
ปัญญา ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน มั่นคง และมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ลดความเหลื่อมล้ําและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
สร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เตรียมพร้อมและปรับตัวสู่บริบทของโลกและภูมิภาค การนํา
ความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ
สร้างทุนมนุษย์ที่มีพลังทางจิตวิทยา มาเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง เสริมสร้างความ
เข้ มแข็ งของชุ มชน และสั งคมให้ อยู่ ร่ว มกั น อย่ างมีความสุ ขเกิดความมั่ น คงในชี วิ ตตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรมในปั จ จุ บั น เป็ น ลั ก ษณะพหุ วั ฒ นธรรม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้ง และการขาดดุลยภาพในชีวิตและสังคม จึงเกิดความ
ต้องการสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเป็นที่จะนําศาสตร์และวิชาชีพทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลทุก
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ช่วงวัย ให้มีความสามารถในการดํารงชีวิต สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และบริหารจัดการสภาวะพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์ มุ่ ง เน้ น การ
เสริมสร้างความพร้อมด้านความรู้ความสามารถในการนําศาสตร์ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
บุคคลทุกช่วงวัย ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจริยธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขปราศจากความขัดแย้ง การมีจิตสาธารณะ รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ทางครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มั่นคงเข้มแข็งและเป็นธรรมเอื้อต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีเอกภาพ
ด้วยการนําความรู้ วิธีการและงานวิจัยทางจิตวิทยามาเป็นฐานในการพัฒนา การกําหนดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย สามารถนําความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และ
วิชาชีพทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจและพัฒนาบุคคลได้อย่างเหมาะสม ยอมรับตนเอง
และผู้อื่นตามความเป็นจริงในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดการเรียนการสอนที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยใช้ปัญหาในสภาพการณ์จริ ง การวิจัย และโครงงานเป็นฐาน ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยใน
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ทุกช่วงวัย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี)
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น
จว 5213 การจูงใจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน
จว 5214 การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์
จว 5216 สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
จว 5218 จิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
13.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น
----------------- ไม่มี -----------------

6
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เสริมสร้างคุณค่า คุณธรรม สร้างสรรค์สมรรถนะทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์
และสังคม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เสริมสร้างให้มหาบัณฑิต มีวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการคิดระดับสูง คิด
สร้างสรรค์ และเป็นผู้นําทางจิตวิทยาในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ดังนี้
1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางจิตวิ ทยา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุ กต์ใช้
ศาสตร์ ท างจิ ต วิ ท ยา และผลการวิ จั ย ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมใน
สาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีความเอื้ออาทร มีบุคลิกภาพดี
และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.3 มีการคิดอย่างเป็นระบบ เลือกวิธีการแก้ปัญหาและดําเนินการได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถนําความรู้มาใช้และขยายผลในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
1.3.4 มีภาวะผู้นําและมีบทบาทในการใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
1.3.5 ใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเพื่อสร้างความเป็นผู้นําทางจิตปัญญา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- แผนพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
- แผนการพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- มีการประเมินการเรียนการสอน - รายงานการประเมินการเรียนการ
โดยนักศึกษา/อาจารย์
สอนประจําภาคการศึกษา
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ - รายงานความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
ของนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่ มหาบัณฑิตประจําปีการศึกษา
เกี่ยวข้อง
- รายงานการประเมิ น โครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- แผนการบริหารหลักสูตร - มี ก ารประชุ ม คณะอาจารย์ - รายงานการประชุมคณะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

- แผนการปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ปี

- แผนการประเมินตนเอง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- มี ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการ - รายงานสรุป การประชุ มวิ ช าการ
ร่ ว มกั บ สมาคมจิ ต วิ ท ยาแห่ ง (Proceedings)
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ ส ถ า บั น
เครือข่าย
- มี ก ารประเมิ น พึ ง พอใจของ - รายงานการประเมิ น ความพึ ง
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
- มีการติดตามผลมหาบัณฑิต
- รายงานการติดตามผลมหาบัณฑิต
ประจําปีการศึกษา
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ - รายงานความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต
มหาบัณฑิตประจําปีการศึกษา
- มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพของ - รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพ
มหาบัณฑิต (ตามวัตถุประสงค์ มหาบัณฑิตประจําปีการศึกษา
ของหลักสูตร)
- มีการประเมินคุณลักษณะที่พึง - รายงานการประเมินคุณลักษณะที่
ประสงค์ของมหาบัณฑิต
ประสงค์ของมหาบัณฑิต
- มีการจัดทํารายงานการประเมิน - รายง านก ารป ระเ มิ น ต นเอ ง
ตนเอง (SAR)
ประจําปีการศึกษา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบรายปี
 ระบบทวิภาค
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด)
--------------- ไม่มี ---------------
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 วัน-เวลาราชการปกติ
 ระบบรายปี
ตั้งแต่เดือน .............. ถึง .......................... หรือ
 ระบบ Module ตั้งแต่เดือน .............. ถึง ..........................
 นอกวัน-เวลาราชการ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่หน่วยงานของ
รัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง
 มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร และ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 การบริหารเวลาในด้านการเรียน
 ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และแนะนําการวางแผนการเรียน
 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้คําแนะนําปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษา
 จัดให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา จว 4001 ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่รับ
2555 2556 2557 2558 2559
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
รวมจํานวนนักศึกษา
30
60
60
60
60
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
30
30
30
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (หน่วย: บาท)
รายการ
ร้อยละ
2555
2556
2557
2558
รายรับ
2,426,234.80 2,668,858.28 2,935,744.11 3,229,318.52
รายจ่าย
งบประมาณบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้าง
57.06 2,006,400.00 2,207,040.00 2,427,744.00 2,670,518.40
ค่าตอบแทน
19.76 694,682.78
764,151.05 840,566.16 924,622.78
รวมงบบุคลากร
76.82 2,701,082.78 2,971,191.05 3,268,310.16 3,595,141.18
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทน
0.44
15,326.78
16,859.46
18,545.40
20,399.94
ค่าใช้สอย
10.54 370,522.91
407,575.20 448,332.72 493,165.99
ค่าวัสดุสํานักงาน
0.35
12,181.87
13,400.06
14,740.06
16,214.07
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.32 398,031.56
437,834.72 481,618.19 529,780.01
ค่าสาธารณูปโภค
3.47 122,148.08 134,362.88 147,799.17 162,579.09
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
1.45
50,828.27
55,911.10
61,502.21
67,652.43
งบลงทุน
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
4.15 145,748.93
160,323.83 176,356.21 193,991.83
ครุภัณฑ์
2.78
97,702.68
107,472.95 118,220.25 130,042.27
อื่นๆ
0.01
525.00
577.51
635.26
698.78
รวมงบลงทุน
6.94 243,976.62 268,374.29 295,211.71 324,732.88
รายจ่ายทั้งหมด
100.00 3,516,067.31 3,867,674.04 4,254,441.45 4,679,885.59
หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร 135,983.90 บาท/คน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรฯ และเป็นไปตามข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 หมวดที่ 7 การเทียบวิชา
และโอนหน่วยกิต (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์และ
ศึกษารายวิชา
ผู้ที่ลงทะเบียนในแผน ก2 จะต้องลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
- วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
2) แผน ข แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่
ต้องมีการค้นคว้าอิสระ
ผู้ที่ลงทะเบียนในแผน ข จะต้องลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
- วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชาและหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) อักษรย่อ เรียกชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทยว่า "จว" หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า
"PSY" นําหน้าตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร
2) ใช้ตัวเลข 4 หลักตามหลังอักษรย่อ "จว" หรือ " PSY" และให้มีความหมาย
ดังต่อไปนี้
เลข 4000 ขึ้นไป
หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา
เลข 5000 ขึ้นไป
หมายถึ ง วิ ช าแกน/วิ ช าเฉพาะ/วิ ช าเลื อกในระดั บ
บัณฑิตศึกษา

11
เลข 6000 ขึ้นไป
หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลข 7000 ขึ้นไป
หมายถึง การค้นคว้าอิสระ
3) คําอธิบายตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตของวิชา ชั่วโมงบรรยาย ปฏิบัติ และศึกษา
ด้วยตนเอง ปรากฏอยู่หลังรายชื่อวิชานั้นๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา
เลขตัวแรกในวงเล็บ
หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.1.4 แผนการศึกษา แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก2 แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา

หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาแกน จว 5021
วิชาแกน จว 5022
วิชาเลือก จว 5214

หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาเฉพาะ จว 5211
วิชาเฉพาะ จว 5212
วิชาเฉพาะ จว 5213

หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาแกน จว 5023

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์
การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย
การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์และองค์การ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ
การจูงใจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3
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หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาเลือก จว 5215
วิชาเลือก จว 5216
แผน ก2 จว 6000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม หรือ
สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
วิทยานิพนธ์
รวม

หมวดวิชา รหัสวิชา
แผน ก2 จว 6000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)
6

หน่วยกิต
9(0-0-27)
รวม
9

แผน ข แผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ

หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาแกน จว 5021
วิชาแกน จว 5022
วิชาเลือก จว 5214

หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาเฉพาะ จว 5211
วิชาเฉพาะ จว 5212
วิชาเฉพาะ จว 5213

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์
การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย
การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์และองค์การ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ
การจูงใจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
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หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาแกน จว 5023

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ชื่อวิชา
วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา
รวม

หมวดวิชา รหัสวิชา
วิชาเลือก จว 5215
วิชาเลือก จว 5216
วิชาเลือก จว 5217
วิชาเลือก

จว 5218

หมวดวิชา รหัสวิชา
แผน ข.
จว 7500
PSYC 1000

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม
สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
จริยธรรมในการทํางานและการดํารงชีวิตเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
จิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

หน่วยกิต
3(0-0-9)
รวม

3

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
จว 5021
PSY 5021

ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์
3(3-0-6)
Human Potentials and Diversity
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของศักยภาพและความ
หลากหลายของมนุษย์ การศึกษาวิเคราะห์ถึงที่มาและองค์ประกอบทางด้านพันธุกรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม บทบาทและผลกระทบของสั ง คมกรณ์ แ ละโลกาภิ วั ฒ น์ แนวคิ ด
กระบวนการและกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์แบบองค์รวม รวมทั้งความ
หลากหลายของมนุษย์ให้เป็นปัจจัยทางบวกต่อตัวบุคคล องค์การและสังคม
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จว 5022
PSY 5022

การวิเคราะห์และประเมินพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย
3(3-0-6)
Analysis and Evaluation of Human Life Span Development
การศึ กษาทฤษฎี พัฒ นาการของมนุ ษย์ รู ป แบบการประเมิ น พั ฒ นาการของ
มนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การเลือกเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิ น พั ฒ นาการด้ านต่ างๆ การแปลผลการทดสอบ การรายงานผลการ
ทดสอบและการประเมิ น ผล การนํ า ผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา รวมทั้ ง
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จว 5023
PSY 5023

วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology and Design in Psychology
ระเบี ย บวิ ธี และขั้ น ตอนในการทํ าวิ จั ย ประเภทต่ างๆ ทางจิ ตวิ ทยา การระบุ
ปัญหา และตั้งสมมติฐานการวิจัย กลยุทธ์การออกแบบวิจัย การกําหนดประชากรและ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมู ล องค์ ป ระกอบของโครงการวิ จั ย และความสอดคล้ องของปั ญหาวิ จั ย กั บ การ
ออกแบบวิจัย

วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
จว 5211
PSY 5211

จว 5212
PSY 5212

แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ
3(3-0-6)
Approaches and Strategies in Learning and Instruction for Developing
Human Potentials and Organization
แนวคิดเชิงทฤษฎี รูปแบบ และกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการเรียนรู้และการสอนที่
มุ่งสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียน
เป็นสําคัญ การจัดระบบข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ในการ
ออกแบบการฝึกอบรมที่เน้นผลการปฏิบัติงาน การสอนงาน (Coaching) และการเป็นพี่
เลี้ยงสอนงาน (Mentoring) การใช้รูปแบบการเสริมศักยภาพของผู้เรียน (Scaffolding
Instruction) และการสร้างกรอบความคิดความเชื่อ (Mindset) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ
3(3-0-6)
Technology for Developing Human Potentials and Organization
การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ การ
พัฒนาการเรีย นรู้ การทํางานและสุขภาพในการดํารงชีวิ ตและการทํางานของมนุษย์
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยี ผลกระทบและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารต่ อการทํ างานและการดํ ารงชี วิ ตที่ เกิดกั บ มนุ ษย์ การวางแผนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การ
จว 5213
PSY 5213

การจูงใจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน
3(3-0-6)
Motivation and Strategies for Effective Work Performance
แนวคิดเชิงทฤษฎี การจู งใจและกลยุ ทธ์การเพิ่ มประสิทธิ ผลการทํ างาน เพื่ อ
พัฒนาบุคคล กลุ่ม และองค์การ

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6-15 หน่วยกิต ตามแผนการศึกษา
จว 5214
PSY 5214

การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
High Level Thinking and Creativity Development
ความหมายของความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบ ทฤษฎี
โครงสร้ า งสมรรถภาพทางสมอง กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความคิ ด ระดั บ สู ง และความคิ ด
สร้างสรรค์

จว 5215
PSY 5215

ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม
3(3-0-6)
Counseling Skills and Group Counseling
แนวคิด กระบวนการ ทักษะการให้ การปรึกษากลุ่มและรายบุคคล การฝึ ก
ปฏิบัติการปรึกษาจุลภาคและการปรึกษากลุ่ม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จว 5216
PSY 5216

สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
3(3-0-6)
Seminar in Leadership and Team Development
แนวทาง กระบวนการ และเทคนิควิธีของการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้าง
ทีมงานในองค์การ กรณีศึกษาการปฏิบัติที่ดีขององค์การในการพัฒนาผู้นําและการสร้าง
ทีมงาน เพื่อการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ

จว 5217
PSY 5217

จริยธรรมในการทํางานและการดํารงชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
Work and Life Ethics for Sustainable Development
การวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ท างจริ ย ธรรม จริ ย ธรรมตามแนวศาสนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาจริยธรรมในระดับบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ และ
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สังคม การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและการทํางานที่เกื้อกูลต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
จว 5218
PSY 5218

จิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
3(3-0-6)
Psychology for Person with Special Needs
ความหมาย ประวัติ และลักษณะของผู้ มีความต้ องการพิ เศษประเภทต่างๆ
การพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ แต่ละประเภทโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน

จว 5219
PSY 5219

การให้บริการทางจิตวิทยาในการเป็นที่ปรึกษา
3(3-0-6)
Psychological Services in Consultation
แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอน และเทคนิคการให้บริการทางจิตวิทยาในการเป็นที่
ปรึกษา การฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษา การนําเสนอโครงงานการให้บริการทางจิตวิทยา
ในการเป็นที่ปรึกษาและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

จว 5220
PSY 5220

พื้นฐานการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
Foundation of Psychological Testing and Assessment
ความมุ่งหมายของการทดสอบและการประเมิน ประเภทของแบบทดสอบ การ
ออกแบบและการสร้างแบบทดสอบ แบบวัดและแบบสอบถามทางจิตวิทยา การบริหาร
การทดสอบ การให้คะแนนและการแปลผลการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ
การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและการส่งต่อ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

วิทยานิพนธ์
จว 6000
PSY 6000

วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
Thesis
การค้นคว้าวิจัยระดับมหาบัณฑิตเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การศึกษาอย่าง
มีระบบและถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบวิธีการวิจัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

การค้นคว้าอิสระ
จว 7500
PSY 7500

การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

3(0-0-9)
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การศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตาม
ความสนใจของผู้เรียน ด้วยระเบียบวิธีการค้นคว้าอิสระภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา
จว 4001
PSY 4001

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
0(3-0-6)
Intensive English
การสอนและฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษ โดยเน้ น
ทั ก ษะในการอ่ า นเพื่ อ เก็ บ สาระข้ อ มู ล และความคิ ดของผู้ เรี ย น การสอนและฝึ ก ฝน
ประกอบด้วย การทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษเฉพาะที่เป็นหลักและพบมากในภาษา
เขียน การอ่านบทความภาษาอังกฤษที่มิได้ดัดแปลงให้ง่ายลงโดยเริ่มจากบทความที่มี
ระดับความซับซ้อนของภาษาต่ําไปจนถึงที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น การสอนให้เข้าใจภาษา
เขียนโดยใช้โครงสร้างของภาษาและวิธีการกําหนดความหมายของคํา โดยใช้ข้อความเชิง
แนะเป็นหลัก และการสอนให้นักศึกษารู้จักเพิ่มพูนคําศัพท์ให้มากขึ้น

จว 4002
PSY 4002

มโนทัศน์พื้นฐานทางจิตวิทยา
0(3-0-6)
Basic Concepts in Psychology
มโนทัศน์พื้นฐานในการศึกษากระบวนการแห่งการรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้
การจํา การคิด การจูงใจ บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(…………………………………… อ้างอิงข้อมูลจากข้อที่ 9 หน้าที่ 2 ………………………………..)
3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งตํารา
ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก.)
ภาระงานสอน/สัปดาห์
รหั
ส
วิ
ช
า
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
เมื่อปรับปรุง
ชื่อ-นามสกุล
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา
ที่สอน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
รศ.ดร.ประสาร
- อ.บ.(เกียรตินิยม) (ประวัติศาสตร์- จว 5021 - 6
6
มาลากุล ณ อยุธยา
ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์
จว 5211
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
3-1009-01363-794
-

-

รศ.ดร.รัญจวน
คําวชิรพิทักษ์
3-1006-00392-027

-

-

-

รศ.ดร.อารี พันธ์มณี
3-1009-01005-375

-

รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์
3-1008-00240-875

-

รหัสวิชา
ที่สอน

มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2497
ค.บ. (การศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2500
M.S. in Ed. (Education, Child
Development), University of
Pensylvania, U.S.A., 1961.
Ph.D. (Educational
Psychology), University of
Wisconsin at Madison, U.S.A.,
1974.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
จว 5023
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
พ.ศ.2510
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะ
แนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ.2524
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.
2533
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์-ฝรั่งเศส),
จว 5214
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน,
พ.ศ.2508
M.Ed. (Student Personnel in
Higher Education), University
of Georgia, U.S.A., 1973.
Ed.D. (Educational
Psychology), University of
Georgia, U.S.A., 1976.
B.A. (Hons.) (Psychology),
จว 5216
University of Delhi, India,
1967.
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

-

6

-

6

-

6

-

6

-

6

-

6
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

-

รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
3-1009-01840-517

-

อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
3-1009-01846-914
-

-

รหัสวิชา
ที่สอน

แนะแนว), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2518
ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความ
มั่นคง), สถาบันจิตวิทยาความ
มั่นคง วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม,
พ.ศ.2536
ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา),
จว 5213
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.
2510
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2518
พบ.บ. (พยาบาล), วิทยาลัย
จว 5215
พยาบาลสภากาชาดไทย, พ.ศ.
จว 5219
2526
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
พ.ศ.2530
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
พ.ศ.2554

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

-

3

-

3

3

-

3

3

3.2.3 อาจารย์ประจําร่วมสอน
ชื่อ-นามสกุล
ศ.ดร.ผ่องพรรณ
เกิดพิทักษ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา
- ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอน
วิทยาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2507
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะ
แนว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

รหัสวิชา
ที่สอน
จว 5220

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
- 3
3
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คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

-

-

ศ.ศรียา นิยมธรรม

-

-

-

-

-

รหัสวิชา
ที่สอน

พ.ศ.2512
Ph.D. (Counseling and
Guidance; Educational
Psychology), University of
Arizona, U.S.A., 1976.
Postdoctoral Research in
Counseling, University of
Arizona, U.S.A., 1991.
กศ.บ. (เกียรตินิยม), วิทยาลัย
จว 5022
วิชาการศึกษาบางแสน, พ.ศ.2504 จว 5218
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
สถาบันระหว่างชาติสําหรับการ
ค้นคว้าเรื่อง เด็ก, วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร, พ.ศ.
2508
M.A. (Special Education for
the Deaf), Ball State
University, U.S.A., 1961.
Cert. (School Administration
Management), UCLA, U.S.A.,
1995.
Cert. (Early Childhood
Education), UCLA, U.S.A.,
1996.
Cert. (Education Management
for Children with Autistic),
Monash University, Australia,
2000.

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

-

6

-

6
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ทัศนีย์
นนทะสร

รศ.ดร.พรรณี
ชูทัย เจนจิต

รศ.ดร.อรจรีย์
ณ ตะกั่วทุ่ง

รศ.นิภา ศรีไพโรจน์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา

รหัสวิชา
ที่สอน

- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย (พยาบาล), วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
- ค.บ. (การศึกษาพยาบาล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (การบริหารการพยาบาล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.บ. (ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Psychology, Counseling
and Guidance), University of
Northern Colorado, U.S.A.
- ค.บ. (เกียรตินิยม) (การสอน
ภาษาอังกฤษ/โสตทัศนศึกษา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Ph.D (Instructional Design and
Technology), University of
Iowa, U.S.A.
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), วิทยาลัย
การศึกษาปทุมวัน,
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),

จว 5217

ภาระงานสอน/สัปดาห์
ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
- 3
3

จว 5217
(ร่วมสอน)

-

3

-

3

จว 5212

-

3

-

3

จว 5023
(สอนร่วม)

-

3

-

3
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),
สถาบัน, ปีที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสวิชา
ที่สอน

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
--------------------- ไม่มี ------------------4.2 ช่วงเวลา
--------------------- ไม่มี ------------------4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
--------------------- ไม่มี ------------------5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/โครงงาน
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การค้นคว้าวิจัยระดับมหาบัณฑิตเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การศึกษาอย่างมีระบบ
และถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบวิธีการวิจัยและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (แสดงเฉพาะรายวิชา จว 6000 วิทยานิพนธ์)
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1 รู้จักตนเอง สามารถวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมของตนเอง สามารถชี้นําตนเอง
ควบคุมตนเองได้ และมีความเป็นกัลยาณมิตร

ด้านที่ 2 ความรู้
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยา กระบวนการวิจัย และติดตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางจิตวิทยาร่วมสมัย
2.2 ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา และผลการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
3.1 สังเคราะห์องค์ความรู้ทางจิตวิทยา ผลงานวิจัย ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมสมัย
และสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ข้อมูลไม่เพียงพอ
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3.2 พัฒนาความคิดเชิงบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม และระดับสากลด้วย
ความรับผิดชอบ
4.1 แสดงออกและสื่อสารโดยคํานึงถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับศาสตร์ทางจิตวิทยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ประยุกต์หลักสถิติ การวิจัยทางจิตวิทยา ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อ
นํามาใช้ในการสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อสังคมได้
5.3 เผยแพร่ผลการวิจั ยทางจิตวิทยา หรือโครงการค้นคว้ าที่สําคัญต่อสาธารณชนใน
รูปแบบของสิ่งตีพิมพ์และการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
ด้านที่ 6 ทักษะการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
6.1 มีบทบาทเป็นผู้นําในการใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาและนําทีมงานในการปฏิบัติ เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
5.4 จํานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
จัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา จว 5023 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อ
ศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัยประเภทต่างๆ ทางจิตวิทยา การระบุปัญหา และตั้งสมมติฐาน
การวิ จั ย กลยุ ท ธ์ การออกแบบวิ จั ย การกํ า หนดประชากรและการเลื อกกลุ่ มตั ว อย่ าง เทคนิ คและ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ข้อมูล องค์ป ระกอบของโครงการวิ จัย และความ
สอดคล้องของปัญหาวิจัยกับการออกแบบวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
เป็นไปตามเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2549 หมวดที่ 8 การทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ (ดัง
รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข.)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1. มีวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีการคิดระดับสูง คิดสร้างสรรค์
3. มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ทางจิ ต วิ ท ยาในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม

-

-

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1 รู้ จั ก ตนเอง สามารถวิ เ คราะห์
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของตนเอง
สามารถชี้นําตนเอง ควบคุมตนเอง
ได้ และมีความเป็นกัลยาณมิตร
1.2 เข้ า ใจผู้ อื่ น ยอมรั บ ความแตกต่ า ง
ของบุ ค คล และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ อื่ น
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมได้
1.3 แสดงออกถึ ง ภาวะผู้ นํ า สามารถ
วิ นิ จ ฉั ย และเสนอแนวทางแก้ ไ ข
ปัญหา โดยใช้ ศาสตร์ ทางจิ ตวิ ทยา
ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4 ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ ผู้ อื่ น สามารถ
เข้ า ใจ จั ด การกั บ ปั ญ หาและข้ อ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ที่ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
การเรียนแบบใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐาน
การเรียนแบบร่วมมือ
การฝึกปฏิบัติจริง การพัฒนาโครงงาน การจัด
ฝึกอบรม การบริการวิชาการและชุมชน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมกลุ่ มในรู ปแบบที่
หลากหลาย
การฝึ ก ปฏิ บั ติ บ ทบาทและภาวะผู้ นํ า ในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์
ทางจิ ต วิ ท ยา ในการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาจิ ต
ปัญญา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- ก า ร ส อ น ส อ ด แ ท ร ก ใ น - ประเมินก่อน ระหว่าง
รายวิชา
และหลังการสอน และ
- การเสนอกรณีตัวอย่าง
ภายหลังการเสนอกรณี
- การพัฒนาโครงงานและการ ตั ว อย่ า ง การทํ า งาน
ทํางานเป็นทีม
เป็ น ที ม การพั ฒ นา
- ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ท าง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จิ ต วิ ท ย า ใ น ก า ร รู้ จั ก แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ที่
เข้ า ใจและยอมรั บ ตนเอง เกี่ยวข้อง
และผู้อื่น ตระหนักถึงความ
แตกต่ า งและคุ ณ ค่ า ของ
บุ ค คลอื่ น รวมทั้ ง มี ภ าวะ
ผู้นําและมีความสามารถใน
การจั ด การกั บ ปั ญ หาด้ า น
คุ ณ ธ รรมจริ ย ธรรมและ
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2.1

2.2
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
โต้แย้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ด้านความรู้
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก การ
ท ฤ ษ ฎี ท า ง จิ ต วิ ท ย า
กระบว นการวิ จั ย และติ ด ตาม
คว ามก้ าว หน้ า ของศา สตร์ ท า ง
จิตวิทยาร่วมสมัย
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา และ
ผลการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใน
สาขาวิ ช าได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของศาสตร์
ทางจิ ต วิ ท ยาที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
ทางสั ง คม และมี บ ทบาทในการ
เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาต่ อ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การสอน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

วิธีการวัดและประเมินผล

- การสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น - ประเมินก่อน ระหว่าง
สําคัญ
แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
- การเรี ย นแบบใช้ ปั ญ หา เกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วาม
งานวิจัย โครงงานเป็นฐาน เข้ า ใจในเนื้ อ หาสาระ
การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ของแต่ ล ะรายวิ ช าจาก
(Action Learning) ที่เน้น การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ เรี ย น การพิ จ ารณา
มีส่วนร่วมของผู้เรี ยน การ ไตร่ตรอง การอภิปราย
สะท้อนความคิด
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
- การบู ร ณาการและการตก วิ จ า ร ณ์ จ า ก เ พื่ อ น
ผลึกความรู้
นั ก ศึ ก ษ า อ าจาร ย์
- ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ ที่
สังเคราะห์ ความรู้ แนวคิด เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี ท างด้ า นจิ ต วิ ท ยา - นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น
เพื่ อนํ า มาใช้ ในการป้ องกั น ความคิ ด และการฝึ ก
และแก้ไขปัญหา
ปฏิบัติด้วยการประเมิน
ตามสภาพการณ์ จ ริ ง
(Authentic Assessment)

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สั งเคราะห์ องค์ ความรู้ ทางจิ ตวิ ทยา - การเรี ย นแบบโครงงาน/ - ประเมินก่อน ระหว่าง
ผลงานวิ จั ย ในการป้ อ งกั น แก้ ไ ข โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
ปัญหาร่วมสมัย และสามารถใช้ดุลย สร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อได้ เกี่ยวกับทักษะ การคิด
พินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ข้
อ
เ
ส
น
อ
แ
น
ะ
ที
่
เ
ป็
น
ข้อมูลไม่เพียงพอ
การแก้ปัญหาในการนํา
3.2 พัฒนาความคิดเชิงบูรณาการให้เข้า ประโยชน์ต่อสังคม
ความรู้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
กั บ องค์ ค วามรู้ เดิ ม ในการวิ เ คราะห์ - ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ทํ า
ประเด็ น ปั ญ หาซั บ ซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน ความคิดและประสบการณ์ โครงงาน โครงการ
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ทางจิตวิทยา
3.3 วางแผนและดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย - การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
โครงการทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
สําคัญโดยใช้ศาสตร์ ทางจิ ตวิทยาได้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง ครอบคลุม โดยเฉพาะ
อย่างเหมาะสม
จิ ต วิ ท ยามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น จากนักศึกษา อาจารย์
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การคิ ด ตั ด สิ น ใจ การคิ ด ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ ที่
เชิ ง กลยุ ท ธ์ การคิ ด อย่ า ง เกีย่ วข้อง
เป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ตนเองและผู้อื่น

4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุ ค คล สภาพแวดล้ อ ม และระดั บ
สากลด้วยความรับผิดชอบ
4.1 แสดงออกและสื่ อ สารโดยคํ า นึ ง ถึ ง - การสร้ างทั กษะการทํ างาน - ประเมินก่อน ระหว่าง
ความรู้ สึ ก ของตนเองและผู้ อื่ น มี เป็ น ที ม การทํ า งานแบบ แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
ความรั บ ผิ ดชอบในการกระทํ า ของ ร่วมมือ เพื่อพัฒนาตนและ เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ
ตนเอง
ผู้ อื่ น ในการอยู่ ร่ ว มกั น และ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
4.2 ปร ะ เ มิ น ตั ด สิ น ใ จ ว า ง แ ผ น ทํางานกันอย่างราบรื่น
บุ ค ค ล ค ว า ม
ปรับ ปรุ งตนเอง และดํ าเนิน การได้ - ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ รั บ ผิ ด ช อ บ ค ว า ม
แนวคิดทฤษฏี ทางจิตวิ ทยา ร่ ว มมื อ ระหว่ า งเพื่ อ น
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 แสดงภาวะผู้นํา ร่วมมือกับ ผู้อื่นใน และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่วมกลุ่ม
การแก้ ไ ขปั ญ หา จั ด การข้ อโต้ แย้ ง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม พู น ศักดิ์ศรีและคุณค่าของความ
ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน
เป็ น มนุ ษ ย์ ยอมรั บ ความ
แตกต่ า งหลากหลายของ
บุคคล
5. ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตั วเลข
การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง - การสอบแบบมอบหมายให้ - ประเมินก่อน ระหว่าง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ส อ น
ศา ส ต ร์ ท า ง จิ ต วิ ท ยา ไ ด้ อย่ า ง มี และสร้างเครือข่ายความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ ก า ร
ประสิทธิภาพ
- การสอนแบบใช้ ฐ านข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ทั ก ษะการ
5.2 ประยุ ก ต์ ห ลั ก สถิ ติ การวิ จั ย ทาง จากงานวิจัยและการใช้สื่ออิ ค้ น ค ว้ า แ ล ะ
จิตวิทยาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เล็กโทรนิกส์
ความสามารถในการใช้
เหมาะสม เพื่อนํามาใช้ในการสร้าง - การจัดทํารายงาน กิจกรรม ตั ว เ ลขเ ชิ ง สถิ ติ แล ะ
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ โครงการ/โครงงาน และ แนวทางในการแก้ ไ ข
เสนอแนะแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ เสนอผลงานในรู ป แบบที่ ปัญหา
สังคมได้
หลากหลาย
- ประเมิ น ผลงานจากใน
5.3 เผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา - ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น เ ชิ ง รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร
หรื อ โครงการค้ น คว้ า ที่ สํ า คั ญ ต่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สาธารณชนในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งในมิติ สารสนเทศทางอิ เ ล็ ก
และการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยี ปริมาณและคุณภาพ
โทรนิกส์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สารสนเทศ ทั้ ง ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ
6 . ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง
6.1 มีบทบาทเป็นผู้นําในการใช้ศาสตร์ทาง - การฝึกปฏิบัติพัฒนาตนและ - ประเมินก่อน ระหว่าง
จิตวิทยาและนําทีมงานในการปฏิบัติ ผู้อื่นให้ส ามารถใช้ จิตวิ ทยา แ ล ะ ห ลั ง ก า ร ทํ า
เพื่อแก้ปัญหาสังคม
ในการแก้ปัญหาสังคม
โครงการ โครงงานใน
- ก า ร จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร / การแก้ ปั ญ หา พั ฒ นา
โครงงานในการแก้ ปั ญ หา ตนและพัฒนางาน
การพั ฒ นาตน พั ฒ นางาน - ประเมิ น โดยนั ก ศึ ก ษา
และพัฒนาคนตามแนวทาง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
จิตวิทยา
- การศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
และวิ ธี ก ารพั ฒ นาตนให้ มี
ภาวะผู้ นํ า และสามารถนํ า
ทีมงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
(ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค.)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
หมวดที่ 10 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ใช้การทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรฯ สู่รายวิชา ด้วยการ
ประเมินการเรียนการสอน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งจากนักศึกษา อาจารย์และทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้ อง ระหว่ า งที่ กํ าลั ง ศึ ก ษาและภายหลั งที่ สํ าเร็ จ การศึ กษา รวมทั้ ง สํ ารวจความพึ ง พอใจของ
มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เพื่อนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
หมวดที่ 11 การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา (ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข.)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ/แนะนําอาจารย์ใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของการ
เป็นอาจารย์ เกี่ยวกับ นโยบายของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
รวมทั้ง กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.2 จัดให้มีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ ความคาดหวัง
ความตั้งใจและเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพันธกิจของอาจารย์มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อให้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงานทางวิชาการ/
วิชาชีพ/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยและ
ผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและการมีส่วนร่วมในสมาคมวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่บริหารหลักสูตร กํากับดูแล ให้คําแนะนํา
และวางแผนปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดตารางเรียน-ตารางสอน การเปิด-ปิดรายวิชา การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร/รายวิชา การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) และการ
จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.2 มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร หน้าที่รับผิดชอบการจัดทําแผน
กลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน บันทึกข้อมูลตามระบบ ISAD จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) และ
จัดทําข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ (หน่วย: บาท)
รายการ
ร้อยละ
2555
2556
รายรับ
2,426,234.80 2,668,858.28
รายจ่าย
งบประมาณบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ้าง
57.06 2,006,400.00 2,207,040.00
ค่าตอบแทน
19.76 694,682.78 764,151.05
รวมงบบุคลากร
76.82 2,701,082.78 2,971,191.05
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ค่าตอบแทน
0.44
15,326.78
16,859.46
ค่าใช้สอย
10.54 370,522.91 407,575.20
ค่าวัสดุสํานักงาน
0.35
12,181.87
13,400.06
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและ
11.32 398,031.56 437,834.72
วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
3.47 122,148.08 134,362.88
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น
1.45
50,828.27
55,911.10
งบลงทุน
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
4.15 145,748.93 160,323.83
ครุภัณฑ์
2.78
97,702.68 107,472.95
อื่นๆ
0.01
525.00
577.51
รวมงบลงทุน
6.94 243,976.62 268,374.29
รายจ่ายทั้งหมด
100.00 3,516,067.31 3,867,674.04
หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิตตลอดหลักสูตร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 ห้องสัมมนา 1
2.2.2 ห้องสัมมนา 2
2.2.3 ห้องสัมมนา 3
2.2.4 ห้อง Incubation และ Resource Center
2.2.5 ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา

2557
2558
2,935,744.11 3,229,318.52

2,427,744.00 2,670,518.40
840,566.16 924,622.78
3,268,310.16 3,595,141.18
18,545.40
448,332.72
14,740.06
481,618.19

20,399.94
493,165.99
16,214.07
529,780.01

147,799.17

162,579.09

61,502.21

67,652.43

176,356.21 193,991.83
118,220.25 130,042.27
635.26
698.78
295,211.71 324,732.88
4,254,441.45 4,679,885.59
135,983.90 บาท/คน
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2.2.6 ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทํางาน
2.2.7 ห้องพักอาจารย์
2.2.8 คลินิกสุขภาวะ
2.2.9 เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 เครื่อง
2.2.10 เครื่องพิมพ์ จํานวน 5 เครื่อง
2.2.11 เครื่อง Visualizer จํานวน 3 เครื่อง
2.2.12 เครื่อง LCD Projector จํานวน 3 เครื่อง
2.2.13 เครื่อง LCD TV จํานวน 2 เครื่อง
2.2.14 เครื่องมือและแบบวัดทางจิตวิทยา
2.2.15 ฐานข้อมูล EBSCO
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ทางจิตวิทยา
2.3.2 แบบทดสอบทางจิตวิทยา
2.3.3 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางจิตวิทยา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
2.4.2 ประเมินความเหมาะสมของสภาพภายในห้องเรียน
2.4.3 ประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของแหล่งศึกษาค้นคว้าในมหาวิทยาลัย
2.4.4 ประเมินปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนในภาพรวม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทําหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ตลอดจนให้
คําปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มี การประชุ มร่ ว มกั น ระหว่ างคณะอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รฯ และอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตร เพื่อร่วมกันบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและการทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ทําหน้าที่สอน ให้คําปรึกษาและ
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งเป็นภาคการศึกษาไป
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.1.1 วุฒิปริญญาโท สําหรับผู้ที่ทําหน้าที่ประสานงานหลักสูตร
4.1.2 วุฒิปริญญาตรี สําหรับผู้ที่ทําหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจําหลักสูตร
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ
ศึกษาดูงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางาน
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่อาจารย์ปรึกษา ให้คําปรึกษาด้านการเรียน
การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอน การเพิกถอนรายวิชา รวมทั้ง การรักษา
สถานภาพนักศึกษา ตั้งแต่นักศึกษาเข้าเรียนจนสําเร็จการศึกษา
5.1.2 มีการกําหนดตารางเวลาในการให้คําปรึกษาด้านการเรียนและกิจกรรม/โครงงาน
เพื่อการพัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต
6.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพความ
เปลี่ยนแปลงร่วมสมัย เพื่อศึกษาและกําหนดทิศทางของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและ
ภูมิภาค ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
6.2 มีการติดตามผลมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในส่วนของการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
6.3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
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6.4 มีการนําข้อมูลจาก ข้อ 6.1-6.3 มาปรึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้

2555
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม /
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง /
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ก่อนการเปิด /
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของรายวิ ช า ตามแบบ /
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสูตร ตามแบบ /
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล /
การเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ /
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ /
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ /
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/มหาบัณฑิ ต
ใหม่ที่มีต่อคุ ณภาพหลั กสู ตร เฉลี่ ยไม่น้ อยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

2555

10

ปีการศึกษา
2556 2557 2558
/
/
/
11

12

2559
/

11

หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 มีการประเมินการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ทั้งโดยนักศึกษาและโดยอาจารย์ เพื่อนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาพัฒนา/ปรับปรุ ง
กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ให้เหมาะสม
1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า และ
การประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน (Authentic Assessment) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้ง การ
ประเมินโครงงาน
1.3 มีการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษายิ่งขึ้น
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
2.2 มีการประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์
2.5 มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ตามดั ชนีบ่งชี้ผ ลการดําเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อที่ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators) โดยมีคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจาก
ภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา มหาบัณฑิต และ
ผู้ใช้มหาบัณฑิต รวมทั้ง ข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อทราบความต้องการจําเป็นและปัญหาของการบริหารหลักสูตร ทั้ง
ในภาพรวมและรายวิชา อันจะนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาต่อไป การปรับปรุงหลักสูตรจะ
ทําทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มหาบัณฑิต
………………………………………………
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
3-1009-01363-794
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
Ph.D. (Educational Psychology), University of Wisconsin at Madison,
U.S.A., 1974.

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตํารา
1.
2.
บทความ
1.
2.

จิตวิทยาเบื้องต้น
จิตวิทยาทั่วไป

Psychology in Thailand
Higher education expansion in Thailand: Process, problems and
prospects
3. Project on learning and instruction for rural development,
Faculty of Education, Chulalongkorn University
4. อุดมศึกษาและปัญหาปัจจุบันของสังคมไทย
5. บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันครุศึกษาในการพัฒนาสังคมไทย
6. สถาบันครุศึกษาและการสร้างสรรค์สังคมไทย
7. การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. โครงการครุศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
9. การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
10. ครุศึกษากับอนาคตของประเทศไทย
11. บทสนทนาเกี่ยวกับการสอนให้คิด
12. อุปสรรคต่อการคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์

งานวิจัย
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1. Roles and achievements of Thai higher education institutions in
the development of human resources.
2. การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากว่าระดับความสามารถ
3. ค่านิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย
4. รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน
5. การประเมินผลโครงการปฏิรูปการฝึกหัดครูอาเชียน ส่วนของประเทศไทย
6. การประเมิ น หลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พุ ท ธศั ก ราช 2524:
กระบวนการนําหลักสูตรไปใช้
7. บทบาทและสั ม ฤทธิ ผ ลของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทยในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์
8. การศึกษากับการพัฒนาชนบท
9. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้มีสมรรถภาพที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
10. การพั ฒ นาการคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องนิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
11. การวิเคราะห์ความต้องการครูในสาขา การศึกษาที่ขาดแคลน
12. การศึกษาเอกชน
13. การพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
รายวิชาที่รับผิดชอบ
จว 5021 ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย์
จว 5211 แนวคิดและกลยุทธ์การเรียนรู้และการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์และองค์การ
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง
สังกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คําวชิรพิทักษ์
3-1006-00392-027
อาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2533

คุณวุฒิ
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1. แผนการสอนสําหรับหน่วยการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน
เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 5 “การรับรู้และอัตมโน
ทัศน์กับการวัดและประเมินผลการศึกษา”
2. แผนการสอนสําหรับหน่วยการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐาน
เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9 “บุคลิกภาพของผู้เรียน
และผู้สอนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา”
เอกสารคําสอน
1. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ หน่วยที่ 6 “ความเชื่อและเจตคติ
กับพฤติกรรมนุษย์”
งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการ
1. “การรับรู้และอัตมโนทัศน์กับการวัดและประเมินผลการศึกษา” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผล
การศึกษา เล่มที่ 1 หน่วยที่ 5
2. “บุคลิกภาพของผู้เรียนและผู้สอนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา” ใน
เอกสารการสอนชุ ดวิช าจิตวิ ทยาและสั งคมวิ ทยาพื้ นฐานเพื่ อการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9
3. “การพัฒนางานแนะแนวในระดับประถมศึกษา” ในเอกสารการประชุมเชิง
ปฏิ บัติการด้ านแนะแนว การพั ฒนางานแนะแนวในระดั บประถมศึกษา
ตอนที่ 1
4. “ลดความเครียด …. ลดมลพิษให้ชีวิตกับตนและคนอื่น”
5. “ความก้าวร้าวกับการศึกษาทางจิตวิทยา”
6. “หัวใจของการเรียนรู้”
งานแต่ง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือ
1. “การสร้างสัมพันธภาพในการทํางาน” ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม
หลักสูตรกลยุทธ์การครองงานและการครองใจ ตอนที่ 6
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2. “ความเชื่ อและเจตคติ กับ พฤติกรรมมนุ ษย์ ” ในเอกสารการสอนชุ ดวิ ช า
พฤติกรรมนุษย์ เล่ม 1 หน่วยที่ 6
3. “จิตวิทยาการสื่อสารในชั้นเรียน” โครงการตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําราหรือหนังสือ
เอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
1. “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา” ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1
2. “การบริ ห ารงานแนะแนวในระดั บ มั ธ ยมศึ กษา” ในเอกสารการสอนชุ ด
วิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เล่มที่ 1 หน่วยที่ 3
ประมวลสาระชุดวิชาระดับปริญญาโท
1. “หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ บริ ก ารศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
รายบุคคล” ในประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการแนะแนว
เล่มที่ 2 หน่วยที่ 7
2. “การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแนะแนว” ในประมวลสาระชุดวิชาการ
วิจัยทางการแนะแนว เล่มที่ 2 หน่วยที่ 14
3. “สัมมนาเครื่องมือและกิจกรรมสําหรับการแนะแนว ” ในประมวลสาระชุด
วิชาการสัมมนาทางการแนะแนว เล่มที่ 2 หน่วยที่ 13
4. “ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง” ในประมวล
สาระชุ ดวิ ช าทฤษฎี แ ละแนะแนวปฏิ บั ติใ นการให้ ก ารปรึ กษา เล่ มที่ 1
หน่วยที่ 6
5. “การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมที่สามารถสร้าง
ขึ้นใช้เอง” ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะ
แนว เล่มที่ 1 หน่วยที่ 8
6. “วิธีดําเนินการวิจัยทางการแนะแนว” ในประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์
2 หน่วยที่ 5
7. “บุคลิกภาพของนักแนะแนว” ในประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์ชีวา
ชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว เล่มที่ 1 หน่วยที่ 4
งานวิจัย
ผลงานวิจัยภาษาไทย
1. “การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบบุ ค ลิ ก ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
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2. “การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารลาออกกลางคั น ของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช”
3. “การสร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติต่อต้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน
ในสถานศึกษาเยาวชนนอกสถานศึกษา และประชากรวัยแรงงาน”
4. “การสร้ า งชุ ด ฝึ ก อบรมทางไกลเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
5. “การประเมินความสูญเสียอันเนื่องจากบุหรี่”
6. “การศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม”
7. “สังคมจิตวิทยาในการทํางานกับการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพจิต
ของคนงานในสถานประกอบอุ ต สาหกรรมเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล”
8. “ปั จ จั ย ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดของชาว
กรุงเทพมหานคร”
9. “การป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ขนองบุคคลในวัยเสี่ยงต่อ
การสูบบุหรี่”
ผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ
1. Cross-Cultural Comparative Study on Five Family Related Issues
between Thai-Thai and Thai-Chinese in Thailand
2. “Intercultural Comparative Study on Family-Related Issues
between Thai and Japanese People”
รายวิชาที่รับผิดชอบ
จว 5023 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา 2555
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีการศึกษา 2556
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง
สังกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี
3-1009-01005-375
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
Ed.D. (Educational Psychology), University of Georgia, U.S.A., 1976.

คุณวุฒิ
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตํารา
1. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ
2. การสังเกตและการฝึกงานพฤติกรรมเด็ก
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
5. จิตวิทยาการเรียนการสอน
6. จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน
7. ทําเพื่อลูก
8. ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์
9. พ่อ แม่ ที่ลูกอยากได้
10. พ่อแม่มืออาชีพ
11. รู้ใจ รู้จัก ถอดรหัสลูกวัยรุ่น
12. เล่น เรียน รู้ สู่ความคิดสร้างสรรค์
13. เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีอนาคต
14. สอนลูกถูกวิธี ให้เป็นคนดีในอนาคต
15. อยากให้ลูกดี ต้องมีวิธีสอน
16. House or Home บ้านนี้มีความสุข
17. การจัดบริการศูนย์ เด็ กก่อนวั ยเรี ยน สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
แห่งชาติ
18. แบบเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน “เล่น เรียน รู้”
19. เอกสารการสอนชุ ด วิ ช า “การพั ฒ นาพฤติ ก รรมวั ย เด็ ก หน่ ว ยที่ 7
โรงเรียนและสังคมกับการพัฒนาเด็ก” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20. เอกสารการสอนชุดวิชา “พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา หน่วยที่ 3
พัฒนาการปฐมวัยศึกษาในประเทศไทย” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21. ภาษากับความคิด “ภาษาไทยกับความคิดสร้างสรรค์” กรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ
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22. เอกสารการสอนชุดวิชา “พฤติกรรมเด็ก หน่วยที่ 9 เด็กกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23. เอกสารการสอนชุดวิชา “การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับปฐมวัย
ศึ ก ษา หน่ ว ยที่ 1 การพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
24. เอกสารการสอนชุ ด วิ ช า “พฤติ ก รรมวั ย รุ่ น หน่ ว ยที่ 11 การพั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนวัยรุ่น” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25. รวมบทความ “รักลูก-ลูกรัก” เล่ม 1, 2 บทความจิตวิทยาการเรียนการ
สอน
26. เอกสารการสอนชุ ด วิ ช า “การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และกิ จ กรรมแนะแนว
หน่ ว ยที่ 3 การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทางการแนะแนวด้ า นการศึ ก ษา”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานวิจัย
1.
2.
3.
4.

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ระดับอนุบาล-ป.4
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทย ระดับอุดมศึกษา
ติ ด ตามผลนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกคหกรรมศาสตร์ กรมการฝึ ก หั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ
5. ติ ด ตามผลนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าจิ ต วิ ทยาเพื่ อ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายวิชาที่รับผิดชอบ
จว 5214 การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง
สังกัด
คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์
3-1008-00240-875
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.
2518

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตํารา
1.
2.
3.
4.
งานวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จิตวิทยา: ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน
จิตวิทยา: นิยามและคําศัพท์ (ร่วมเขียน)
จิตวิทยาการเรียนรู้
รูปลักษณ์ของเวลา: ศึกษาโดยการทดลอง
การหาเกณฑ์คะแนนเปอร์เซนต์ไตล์ของแบบทดสอบสติปัญญาชุดแอ้ดวานซ์
โปรเกรสซีพเมตริก
ศึกษาเกณฑ์ปกติความจําช่วงสั้นของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสภาวะ
รบกวนกับไม่รบกวน
ลักษณะอารมณ์และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ร่วมวิจัย)
ศึกษาผลการแนะนําสตรีเพื่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ร่วมวิจัย)
รูปแบบการพัฒนาทัศนคติต่อการประหยัดพลังงาน (ร่วมวิจัย)
Psychological Clock: Time Perception in Thailand

รายวิชาที่รับผิดชอบ
จว 5216 สัมมนาการพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง
สังกัด

รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์
3-1009-01840-517
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
ค.ม. (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2518

คุณวุฒิ
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตํารา
1. จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน: เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา 101
2. รวมบทความทางวิชาการเรื่อง อีคิว เล่ม 1
3. รวมบทความทางวิชาการเรื่อง อีคิว จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ เล่ม 2
4. จิตวิทยาคลินิกเกี่ยวกับเด็ก (จิต 627)
5. จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
6. สุขภาพจิต
7. พื้นฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา: เอกสารคําสอนวิชา FE 503
8. เกณฑ์ปกติระดับสติปัญญาของเด็กหูหนวก
9. รวมงานวิจัยฉบับย่ออีคิวในประเทศไทย (พ.ศ.2540-2548)
10. รวมโปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในประเทศไทย
บทความทางวิชาการ
1. ดนตรีกับการพัฒนา EQ
2. บทบาทพ่อแม่ต่อการพัฒนา EQ ในเด็ก
3. ปัญหาสังคมในภาวการณ์ปัจจุบัน: ในมุมมองของนักจิตวิทยา
4. อิทธิพลของครูและโรงเรียนที่มีต่อสุขภาพจิตเด็ก
5. EQ กับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
6. EQ กับการทํางาน
งานวิจัย
1. การศึกษาวิธี การอบรมเลี้ย งดู พัฒ นาการทางร่างกาย และความพร้อม
ทางการเรียนของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพฯ
2. ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างการอบรมเลี้ย งดู ความพร้ อมทางการเรี ย น และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1
3. การอบรมเลี้ย งดู กับพั ฒนาการทางสติปั ญญาด้านเหตุ ผลของนักเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2
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4. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการหยั่งลึกทางสังคมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในกรุงเทพฯ
5. การศึ กษาเปรี ย บเที ย บนั กเรี ย นที่ มีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นต่ํ ากว่ าระดั บ
ความสามารถกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปกติ
6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปั ญหาส่ ว นตั ว ทั ศ นคติ และนิ สั ย ในการเรี ย น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโท
7. องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่น
8. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์ และ
พฤติกรรมกล้าแสดงออก ฯลฯ
9. องค์ประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตปริญญาตรี
10. สภาวะแวดล้ อ มของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
ความเครียดในการเรียนของนิสิต
11. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแรงจูงใจภายใน: ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายใน
12. การสร้างและพัฒนามาตรวัดความสามารถทางอารมณ์ของวัยรุ่นไทย
13. รู ป แบบการพั ฒ นาตนเพื่ อเพิ่ มพลั งจู งใจในการทํ างาน: กรณี ห น่ ว ยงาน
ราชการ
14. การสร้างและพัฒนามาตรวัดปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาสําหรับ
วัยรุ่นไทย
15. การพัฒนาปรีชาเชิงอารมณ์ตามแนวพุทธศาสนาในเยาวชนไทย
16. โปรแกรมการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามแนวตะวันออก
สําหรับเยาวชนไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
17. การประมวลและสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ EQ ในประเทศไทย
18. โครงการวิจัยแม่บทเรื่อง การวิจัยและการพัฒนาจิตสํานึกทางปัญญาเพื่อ
คุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย
รายวิชาที่รับผิดชอบ
จว 5213 การจูงใจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหน่ง
สังกัด

อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี
3-1009-01846-914
อาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2554

คุณวุฒิ
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
PS 102 พัฒนาการของมนุษย์
บทความประกอบการบรรยาย
1. เทคนิคพื้นฐานการให้คําปรึกษา
2. การให้คําปรึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเกสตัลท์
งานวิจัย
การศึ ก ษาความคิ ด สร้ า งสรรค์ และการแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ าของเด็ ก ที่ อยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมต่างกัน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
จว 5215 ทักษะการให้การปรึกษาและการปรึกษากลุ่ม
จว 5219 การให้บริการทางจิตวิทยาในการเป็นที่ปรึกษา
ภาระสอน (ชม./สัปดาห์)
ปีการศึกษา 2555
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ปีการศึกษา 2556
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
……………………………………………..
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ภาคผนวก ข.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
……………………………………….
เพื่อให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเห็นสมควรวางข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 ไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อ บัง คับ นี้เรีย กว่า “ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย เกษมบัณฑิต ว่า ด้ว ยการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ.2535 และบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
“คณบดี” หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
“ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา” หมายถึง ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
“คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก
อธิ การบดี เพื่ อรั บ ผิ ดชอบหลั ก สู ตรระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษา คณะกรรมการประจํ าหลั กสู ต ร/สาขาวิ ช า
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ประกอบด้วย คณบดี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจํา
หลักสูตร/สาขาวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ
“หลักสูตร/สาขาวิชา” หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หมวดที่ 2
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 5 การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้
5.1 บั ณฑิตวิ ทยาลัยเป็นผู้ดําเนิ นการจัดการศึ กษาระดับ บัณฑิ ตศึกษาทุกหลักสูตร/
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
5.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา มีหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาหลักสูตร
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา
6.1 การเรียนตามระบบการศึกษานี้ เป็นการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคก็ได้ ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษา ฤดูร้อนมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับเวลาเรียนของวิชานั้นในภาค
การศึกษาปกติ
6.2 การคิดหน่วยกิต
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรือการอภิปราย
ปัญหาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 32
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หมายถึง รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า
48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.5 การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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6.2.6 วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.3 ภาษาที่ใช้ในการศึกษารายวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ข้อ 7 ระยะเวลาการศึกษา
7.1 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
7.2 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
7.3 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สําหรับผู้มีวุฒิปริญญา
มหาบัณฑิตไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
7.4 การขยายระยะเวลาการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และหรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาบัณฑิต
8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริม ความ
เชี่ยวชาญ หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้ว
8.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา เป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ มี 2 แบบ คือ
แบบ ก (1) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และหลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาหรือมีกิจกรรม

50
ทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ไ ด้ โ ดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แต่ ต้ อ งมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก (2) การทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรใด เปิดสอนแผน ก ไม่จําเป็นต้องเปิดสอน แผน ข ด้วย แต่ถ้าเปิดสอนแผน ข ต้องมี
แผน ก ให้นักศึกษาเลือกศึกษาได้ด้วย
9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
หลักสูตรอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํา กิจ กรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิตแต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงที่เป็น
การพัฒนาองค์ความรู้อันก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และ
ศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด
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หมวดที่ 4
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 10 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
10.1 อาจารย์ประจํา คือ ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อทําหน้าที่สอน วิจัย และหรือ
ควบคุมการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
10.1.1 มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
10.1.2 มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการสอน และการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
10.1.3 มีตําแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
10.2 อาจารย์พิเศษ มีหน้าที่สอน ให้คําปรึกษาและควบคุมการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา
โดยมหาวิทยาลัยทําการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
10.2.1 อาจารย์พิเศษ สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและมีประสบการณ์ด้านการสอน และการ
ทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
10.2.2 อาจารย์พิเศษ สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
10.2.3 กรณีเป็นผู้ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหรือเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งทางวิชาการตามข้อ 10.2.1 และ ข้อ 10.2.2 ต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
10.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
10.3.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
10.3.2 กรณีเป็นผู้ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหรือเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือ
ตําแหน่งทางวิชาการตามข้อ 10.3.1 ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ข้อ 11 อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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11.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
11.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 5
คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 12 อาจารย์ที่ปรึกษา
12.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นอาจารย์
ประจํามีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการสอน และได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการให้
คําปรึกษาด้านการเรียน และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
12.2 หลั กสู ตรปริญญาดุ ษฎี บัณฑิ ตและหลั กสู ตรประกาศนี ย บัตรบั ณฑิ ตชั้น สู ง เป็ น
อาจารย์ประจํามีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการสอนและได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ในการให้คําปรึกษาด้านการเรียน และการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
ข้อ 13 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร ให้ทําหน้าที่สอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
13.1 หลั กสู ตรปริญญามหาบั ณฑิ ต หลั กสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิ ต และหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สอนหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการสอนและการทําวิจัย ที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการสอนและการทําวิจัย ที่มิใช่เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ข้อ 14 อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่
คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา เสนอคณบดีแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
14.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
14.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
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สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
14.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกที่ มีคุณวุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ าหรื อเป็ น ผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
14.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
14.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
14.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอกที่ มีคุณวุ ฒิ ป ริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ าหรื อเป็ น ผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 15 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
15.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 16 อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง) หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องเป็นอาจารย์
ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการ
สอนและการทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ในกรณีหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการสอนและการ
ทําวิจัยที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ข้อ 17 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
17.1 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ อาจารย์ประจําหนึ่งคนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่เกิน 5
คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน หากมีความจําเป็นที่ต้อง
มีภาระงานเกินกว่านี้ให้เป็นอํานาจของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติตามการเสนอของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร โดยต้องพิจารณาจากศักยภาพของอาจารย์แต่ละท่าน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน สําหรับ
วิทยานิพนธ์
17.2 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ อาจารย์ประจําหนึ่งคนให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการควบคุมวิทยานิพนธ์และหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาได้ไม่เกิน
10 คน
หมวดที่ 5
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 18 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรอง และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร และหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
18.2 หลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้น สูง ผู้เข้าศึกษาต้องเป็น ผู้สําเร็จ การศึกษา
ระดับ ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายให้การ
รับรอง และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร และหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
18.3 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าจากหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายให้การรับรองและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรและหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
18.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้เข้าศึก ษาต้องเป็น ผู้สําเร็จ ปริญญาบัณฑิตหรือ
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มี
อํานาจตามกฎหมายให้การรับรองและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรและหรือ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 1 (แบบ 1.2) และแบบ 2 (แบบ 2.2) ต้องสําเร็จ
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การศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่ต้องการ
ศึกษาต่อ และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอในการทําวิทยานิพนธ์ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ข้อ 19 การรับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่รับสมัคร กําหนดการรับสมัครและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เป็น
คราวๆ ไป และดําเนินการให้เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย และเงื่อนไข ที่กําหนดโดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
ข้อ 21 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
21.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัย รับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละ
หลักสูตร หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินหรือ
ครบเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ แล้วก็สามารถเข้าตามหลักสูตรเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
21.2 นักศึกษาวิสามัญ คือบุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 22 การปรับพื้นฐานทางการศึกษา
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ขาดพื้นฐานความรู้ที่จะศึกษาในแต่ละระดับ และ
ในแต่ละหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมในบางรายวิชาหรือบางเรื่องตามที่หลักสูตร
กําหนด เพื่อปรับพื้นฐานตามความจําเป็น กรณีที่นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางานหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาการปรับพื้นฐานสามารถทําคําร้องขอเทียบความรู้เพื่อการขอยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานได้
หมวดที่ 6
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 23 การลงทะเบียนรายวิชา
23.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ขึ้นอยู่กับกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ให้
นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนต่างๆ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิ์เข้า
มาเรีย นในภาคการศึ กษานั้น เว้น แต่ ในกรณี ที่นักศึกษามีเหตุผ ลอัน สมควรและได้ รับ การอนุ มัติให้มีการ
ลงทะเบี ย นเป็ น กรณี พิ เ ศษจากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และเป็ น ไปตามระเบี ย บการลงทะเบี ย นของ
มหาวิทยาลัย
23.2 ในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนําช่วยวางแผน
การศึกษา และการลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าวิชาใดได้มีการบังคับให้มี
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ลําดับวิชาในการศึกษาก่อน (Prerequisite) นักศึกษาต้องดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ตามลําดับของวิชาที่ต้องศึกษาก่อนหลัง หรือถ้าได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษจึงมี
สิทธิลงทะเบียนวิชานั้นได้
23.3 จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาได้มี ดังนี้
ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษา ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต กรณี
การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามที่กําหนดทุกภาคการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 24 การเพิ่มเติม สับเปลี่ยน และเพิกถอนรายวิชา
24.1 การขอเพิ่มเติมสับเปลี่ยนรายวิชากระทําได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน โดย
ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
24.2 การเพิ กถอนรายวิ ช า ต้องได้ รับ อนุ มัติจากอาจารย์ ที่ปรึ กษา และต้ องเพิ กถอน
ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นับถัดจากวัน
กําหนดลงทะเบียน วิชาที่ขอเพิกถอนนั้นไม่มีการบันทึกในรายงานผลการศึกษา
24.3 การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 24.2 ต้องยื่นคําร้องขอ
อนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเพิกถอนภายใน 4 สัปดาห์แรกนับถัดจากวันกําหนด
ลงทะเบียน ถ้าได้รับอนุมัติวิชาที่ขอเพิกถอนมีการบันทึกสัญลักษณ์ “W”
24.4 การขอเพิ่มและการขอเพิ่มถอนรายวิชานี้ต้องไม่ขัดกับจํานวนหน่วยกิตต่อภาคตาม
ข้อ 23.3
ข้อ 25 การสอบตกและการเรียนซ้ํา
25.1 นักศึกษาที่สอบได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C ในวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชา
นั้นซ้ําอีกจนกว่าสอบได้ลําดับขั้นสูงกว่า C ขึ้นไป
25.2 นักศึกษาที่สอบได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C ในวิชาเลือก ต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชา
นั้นซ้ําอีกหรือเลือกศึกษาวิชาอื่นแทนได้
ข้อ 26 การลาพักการศึกษา
26.1 นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
26.1.1 ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
26.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
26.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดง
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26.1.4 มีเหตุผลอันสมควร ได้รับการพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้ทั้งนี้นักศึกษา
ต้องยื่นคําร้องโดยเร็วที่สุด และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
26.2 นักศึกษาที่มีความจําเป็นส่วนตัวอาจยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ามีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
26.2.1 ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา
26.2.2 มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นคําร้องโดยเร็วที่สุด
และให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
26.2.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 26.1 และข้อ 26.2 นั้น ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่
เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นที่ต้องขอลาพัก
การศึกษาต่อไปอีก ให้อธิการบดีอนุมัติการลาพักเป็นกรณีพิเศษ
26.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาที่ลารวมอยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย
26.4 ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นต้องพ้นสภาพนักศึกษา
26.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เมื่อกลับเข้ามาศึกษาต่อให้รายงานตัวต่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
26.6 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับมาศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อน
ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 27 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
27.1 ตาย
27.2 ลาออกและได้รับอนุมัติแล้ว
27.3 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.50 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก
27.4 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.75 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน
27.5 ใช้เวลาศึกษาครบตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร
27.6 สอบประมวลความรู้ ไม่ผ่านตามที่หลักสูตรกําหนด
27.7 ต้องโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
27.8 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากความประพฤติไม่เหมาะสม
หมวดที่ 7
การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
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ข้อ 28 การเทียบโอนผลการเรียน
28.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
28.1.1 ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
28.1.2 ต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าในหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.3 ผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
28.2 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ และ
การบันทึกผลการเรียน
28.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่
หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
28.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
28.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรือค่าระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับตัวอักษร S
28.2.4 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยกิตรวมตามหลักสูตรที่รับโอน
28.2.5 นักศึกษาที่ได้รับการเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต ต้องใช้เวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา และ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้า
ศึกษารวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จึงมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
28.2.6 สําหรับหลักสูตรใหม่เทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
28.2.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) เพื่อ
สําเร็จการศึกษาให้กระทําดังนี้
1. ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายชื่อวิชา และอักษรระดับ
คะแนนที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2. กรณี การเที ย บรายวิ ช าและโอนหน่ ว ยกิ ตต่ า งสถาบั น อุ ดมศึ กษาให้
คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย
3. กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
ให้ คํานวณค่ าระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสมทั้ งผลการศึ กษาของรายวิ ชาที่
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นักศึกษาได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้และของรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่เข้าศึกษา
28.3 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน
28.3.1 การเทียบความรู้เทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ผู้ขอเทียบต้องการ
28.3.2 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตกระทําได้ ดังนี้
1. การศึกษานอกระบบ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษา
นอกระบบตามหลักสูตรที่ได้ศึกษา หรือฝึกอบรมเฉพาะเรื่องตาม
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
2. การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจโดยศึ กษาจากบุ คคล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เป็นการเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ ทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานหนังสือสําคัญมาแสดง
28.3.3 เอกสารหลักฐานแสดงความรู้
1. การศึกษานอกระบบ แสดงเอกสารหลักสูตรที่ได้ศึกษาหรือฝึกอบรม
และหรือหลักฐานการศึกษาเรียนรู้เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบ
ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานของราชการ เป็นต้น
2. การศึกษาตามอัธยาศัยแสดงหนังสือสําคัญเป็นหลักฐานถึงประสบการณ์
จากการทํางานการประกอบอาชีพ ผลการปฏิบัติหน้าที่หรือการเสนอ
แฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) แสดงถึ งการสะสมความรู้ ที่เป็ น
กระบวนการเรียนรู้อื่นๆ ที่สามารถเสนอเพื่อการประเมินได้
28.3.4 วิธีการประเมินผลการศึกษา
1. การศึกษานอกระบบ พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
เนื้อหาของหลักสูตร ผลการศึกษาหรืออบรมที่มุ่งหวัง ระยะเวลาใน
การศึกษาหรืออบรม ระดับความยุ่งยากของเนื้อหา วิธีการประเมิน
ความสําเร็จของผลการศึกษาหรืออบรม และหรือการสอบวัดความรู้
หรือการสัมภาษณ์
2. การศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณาจากหลักฐานหนังสือสําคัญที่นํามา
แสดง แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือให้ผู้ขอเทียบโอนเขียน
รายงานการศึกษารายบุคคล (Independent Study) การรายงานผล
การศึกษา (Case Study) การเสนอโครงการหรือรายงานผลการ
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ปฏิบัติงานในสาขาหรือวิชาชีพ หรือเสนอผลการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อการ
ประเมินหรือการสอบวัดความรู้หรือการสอบสัมภาษณ์
28.3.5 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ํากว่าค่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือค่า
ระดับคะแนน 3.00หรือเทียบเท่าสําหรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาแต่ไม่ให้
ค่าระดับคะแนนตัวอักษรและไม่มีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือ
คํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
28.3.6 การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และหรือตามอัธยาศัยให้หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ขอเทียบ
28.3.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอย่างน้อยหนึ่งปี
การศึกษา
28.3.8 การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้
1. ประเมินจากการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (Standardized
Tests) ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Tests)
2. ประเมินจากการทดสอบที่ไม่ใช่ข้อสอบมาตรฐาน (Non-Standardize
Tests) ให้บันทึก “CE” (Credits from Examination)
3. ประเมิ น จากการศึ กษาหรื ออบรม ที่ จั ดโดยหน่ ว ยงานที่ ไม่ ใ ช่
สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training) ให้
บันทึก “CT” (Credit from Training)
4. ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “CP” (Credit
from Portfolio)
28.4 การรั บโอนนั กศึ กษาจากสถาบั น การศึ กษาอื่ น มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณากรณี ที่
จํานวนนักศึกษายังมีจํานวนไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวดที่ 8
การทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ
ข้อ 29 การทําวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ
29.1 การทําวิทยานิพนธ์และการสอบ
29.1.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อได้ศึกษาตามโปรแกรม
อย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
3.00
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29.1.2 ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมด้วยโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยใช้
แบบเอกสารของบัณฑิตวิทยาลั ยที่ กรอกข้อความครบถ้วนแล้ วตามเวลาที่
กําหนดไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
29.1.3 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการให้คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาหัวข้อ
และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้ความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อบัณฑิตวิทยาลัย
29.1.4 เมื่อนักศึกษาจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์สมบูรณ์และอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา
แล้ วเห็นว่ามีความพร้อมที่ จะสอบได้ ให้ นักศึกษายื่นคําร้องพร้อมโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3
สัปดาห์
29.1.5 คณะกรรมการประจําหลั กสูตรพิ จารณาเสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบตามระเบียบฯ ข้อ 15 จํานวน
3-5 คนต่อบัณฑิตวิทยาลัย การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้อง
กระทําก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่
คาดว่านักศึกษาจะทําวิทยานิพนธ์เสร็จ
29.1.6 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอ
29.1.7 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และประเมินผลการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาและดําเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามระเบียบฯ ข้อ 14 และ ข้อ 17 ให้แก่นักศึกษาผู้
นั้น
29.1.8 ในกรณีที่หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีการแก้ไขให้นักศึกษาดําเนินการ
ตามนั้นเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาอีก
ครั้ง
29.1.9 เมื่อได้รับอนุมัติในหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วให้นักศึกษาค้นคว้าและ
เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอย่ า งสม่ํ า เสมอทั้ ง นี้
คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจจัดให้มีการสอบความก้าวหน้า และสอบ
ป้องกันตามลําดับ นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
เหลืออยู่
29.1.10 เมื่อนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น เรื่ อ งขอสอบความก้ าวหน้ า และสอบป้ องกั น
ตามลําดับต่อบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมทั้งนําส่งตัววิทยานิพนธ์ที่ได้เรียบเรียง
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เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเล่มจํานวน 1 ชุดเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจ
รู ป แบบให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและนั ก ศึ ก ษาต้ อ งนํ า
วิทยานิพนธ์อีกจํานวนหนึ่งส่งต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามจํานวน
คณะกรรมการที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง เพื่ อ คณะกรรมการได้ ศึ ก ษา
รายละเอียดล่วงหน้าก่อนการสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์
29.1.11 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.1.12 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวิทยานิพนธ์นั้น
และรายงานต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการสอบ
29.1.13 ในกรณี ที่บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ยได้ ตรวจพบว่ า นั กศึ กษาต้องแก้ ไขรู ปแบบ
วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้แจ้งผลการสอบ
ผ่าน พร้อมด้วยข้อแนะนําเพื่อการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้อง
ดําเนินการแก้ไขตามนั้น เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนักศึกษาจึงนําวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 4 เล่ม เข้าปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พร้อมด้วยแผ่นดิสก์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผ่น ส่ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสอบผ่านเรียบร้อย
29.1.14 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7
29.1.15 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลข้อ 32
29.2 การทําสารนิพนธ์และการสอบ
29.2.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาให้ลงทะเบียนสารนิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาตาม
โปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00
29.2.2 เมื่อลงทะเบียนสารนิพนธ์แล้ว ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อและโครงร่างสาร
นิพนธ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัยต่อผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชาพร้อมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการพิจารณาและขออนุมัติ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
29.2.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หัวข้อสารนิพนธ์
29.2.4 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาตามระเบียบ
ข้อ 16 และ ข้อ 17 แล้วให้นักศึกษาดําเนินการจัดทําสารนิพนธ์ โดยศึกษา
ค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ยื่นคําร้องขอสอบป้องกันสารนิพนธ์

63
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์เพื่อได้ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป
29.2.5 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
ที่คาดว่านักศึกษาจะทําสารนิพนธ์สําเร็จ
29.2.6 คณะกรรมการสอบโครงร่างและสอบป้องกันประกอบด้วยผู้อํานวยการ
หลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมีผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานกรรมการ จํ า นวนของ
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
29.2.7 ให้คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสารนิพนธ์
และรายงานผลการสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลสอบ
29.2.8 การจัดทําและการพิมพ์สารนิพนธ์ให้ใช้รูปแบบเดียวกับวิทยานิพนธ์
29.2.9 ในกรณี ที่บัณฑิ ตวิทยาลัยได้ตรวจพบว่า นักศึกษาต้องแก้ไขรูปแบบสาร
นิพนธ์ให้ถูกต้อง และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ได้แจ้งผลการสอบผ่าน
พร้ อมด้ วยข้ อแนะนํ าเพื่ อการแก้ ไขปรั บปรุ งสารนิ พนธ์ นั กศึ กษาต้ อง
ดําเนินการแก้ไขตามนั้น เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนักศึกษาจึงนําสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ จํานวน 4 เล่ม เข้าปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พร้อมด้วยแผ่นดิสก์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผ่น ส่ง
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสอบผ่านเรียบร้อย
29.2.10 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7
29.2.11 การประเมินผลสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลข้อ 32
29.3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการสอบ
29.3.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยโดยการเสนอความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ลงทะเบียนการศึกษาค้ นคว้าด้วยตนเองได้ ต่อเมื่ อได้
ศึกษาตามโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาและได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
29.3.2 เมื่อลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วให้นักศึกษาเสนอหัวข้อและ
เค้าโครงเรื่องตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ต่อผู้อํานวยการหลักสูตร/
หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับการพิจารณาและ
ขออนุมัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย
29.3.3 การพิจารณาอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงเรื่องคณะกรรมการประจําหลักสูตร
เสนอแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาจํานวนไม่
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น้อยกว่า 3 คน โดยให้นักศึกษาสอบปกป้องหัวข้อและเค้าโครงเรื่องต่อที่
ประชุมดังกล่าวเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้า
สาขาวิชาดําเนินการต่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา
29.3.4 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและอาจารย์ที่
ปรึกษาตามระเบียบข้อ 16 และ ข้อ 17 แล้วให้นักศึกษาดําเนินการจัดทํา
โดยศึกษาค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอยู่ในความดูแลให้
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ยื่นคําร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 สัปดาห์เพื่อจะได้ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป
29.3.5 บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อน
สิ้น ภาคการศึกษาที่คาดว่ านั กศึ กษาจะทํ าการศึ กษาค้ นคว้าด้ว ยตนเอง
สําเร็จ
29.3.6 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องมีจํานวนอย่างน้อย 3
คน ประกอบด้วยผู้อํานวยการหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าที่เป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนเป็น
กรรมการ
29.3.7 ให้คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการ
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ
29.3.8 การจัดทําและการพิมพ์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้ใช้รูปแบบเดียวกับ
วิทยานิพนธ์
29.3.9 เมื่อนักศึกษาสอบผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ส่งงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเข้าเล่ม ปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
จํานวน 4 เล่ม พร้อมแผ่นดีสก์บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน
1 แผ่น ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากสอบผ่านเรียบร้อย
29.3.10 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านครั้งแรกให้มีสิทธิสอบได้อีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7
29.3.11 การประเมิ นผลการศึกษาค้ นคว้าด้ วยตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผลข้อ 32
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หมวดที่ 9
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ
ข้อ 30 การสอบประมวลความรู้ ข้อเขียน และปากเปล่า
นักศึกษาที่เลือกศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (เน้นการศึกษางานรายวิชาไม่ทําวิทยานิพนธ์)
ต้องสอบประมวลความรู้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
30.1 การสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
30.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา พิจารณาเสนอตั้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ กําหนดวันเวลาสอบ เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย
30.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ มีจํานวน 3–5 คนประกอบด้วย อาจารย์ใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30.4 นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าสอบประมวลความรู้ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
30.5 ผลการสอบประมวลความรู้กําหนดเป็นสัญลักษณ์ “S” คือ สอบผ่าน และ
สัญลักษณ์ “U” คือสอบไม่ผ่าน ผู้ที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรกมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรู้ได้อีกตาม
ข้อกําหนดของหลักสูตร และภายในระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 7
ข้อ 31 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เป็นการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งประเมินความรู้ความสามารถอื่นๆ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 10
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 32 การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษาอาจกระทําได้โดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไล่
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือการสอบระหว่างภาคการศึกษาหรือจากการทํารายงานจากการอ่านและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองหรือจากการเขียนสารนิพนธ์หรือการเข้าร่วมอภิปรายในชั้นเรียนหรือกิจกรรมทางการ
เรียนที่กล่าวมาข้างต้นทุกอย่างรวมกัน
32.1 ผลการศึกษาของแต่ละวิชา สามารถจัดออกมาเป็นลําดับขั้นโดยใช้สัญลักษณ์และ
ค่าระดับดังนี้
ระดับคะแนน
ค่าระดับ
ความหมาย
A
4.0
ดีเลิศ (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ดีพอใช้ (Fairly Good)
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C
2.0
พอใช้ (Fair)
D+
1.5
อ่อน (Poor)
D
1.0
อ่อนมาก (Very Poor)
F
0.0
ตก (Fail)
1. ผลการสอบปรับพื้นฐานการศึกษาตามข้อ 20 ผลการสอบประมวลความรู้โดยมีผล
สอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า กําหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
S
หมายความว่า ผ่าน (Satisfactory)
U
หมายความว่า ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
2. ผลการสอบวิทยานิพนธ์ กําหนดด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้
PD หมายความว่า ผ่านอย่างยอดเยี่ยม (Pass with Distinction)
S
หมายความว่า ผ่าน (Satisfactory)
U
หมายความว่า ไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
นอกจากลําดับขั้นทั้ง 8 ดังกล่าวในข้อ 32.1 และสัญลักษณ์การประเมินผล
ในข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว ผลการศึกษาของวิชาหนึ่งๆ อาจแสดงไว้ด้วย
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W (Withdrawn with Permission) การเพิกถอนโดยได้รับอนุญาต
I (Incomplete)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์
AUD (Audit)
การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
3. การใช้สัญลักษณ์ F กระทําได้ในกรณีดังนี้
3.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
3.2 นักศึกษาขาดสอบ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. การให้สัญลักษณ์ W กระทําได้ในกรณีดังนี้
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4.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาที่กําหนดไว้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนทุกวิชา เนื่องจากได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 8 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน
4.3 นักศึกษาป่วยก่อนสอบ และนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบในบางวิชาหรือ
ทุกวิ ชาได้โ ดยมีใบรับ รองแพทย์ มาแสดงเป็นหลักฐาน และคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตามคําแนะนําของอาจารย์ผู้สอน
4.4 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
5. การใช้สัญลักษณ์ I กระทําได้ในกรณี ต่อไปนี้
5.1 อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาทํางานเป็น
ส่วนประกอบการศึกษาของวิชานั้นไม่สมบูรณ์ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5.2 นักศึกษาป่วยก่อนสอบหรือระหว่างสอบเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบ
ในบางรายวิชา หรือทั้งหมดได้และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบลาป่วย
โดยมีใบรับรองแพทย์และหรือใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของ
ทางราชการหรือเอกชนและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5.3 นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องสอบและหรือทํางานตามกําหนดให้ทําเพิ่มเติมให้แล้ว
เสร็จเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบได้ ภายในเวลา 2 สัปดาห์
ของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I ต้องเปลี่ยนเป็น F
ข้อ 33 การประเมินผลการศึกษา
33.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
33.2 การนับหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตรให้นับเฉพาะ หน่วยกิตของ
วิชาที่สอบได้ลําดับขั้น C ขึ้นไปเท่านั้น
33.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณได้ดังนี้ คือ
33.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
นั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาตั้ง
หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
33.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาจนถึงผลการสอบไล่ครั้งสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณ
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ของหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละวิชาตั้งหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของ
วิชาที่ศึกษามาทั้งหมด
ข้อ 34 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบ ให้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 11
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา
ข้อ 35 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
35.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1.
ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตร
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
35.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
35.2.1 แผน ก แบบ ก1
1. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิ ช าการหรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
3. ผ่านการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการได้ผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด
4. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
35.2.2 แผน ก แบบ ก2
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1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
5. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
35.2.3 แผน ข
1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตร
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
4. ส่งรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ 29.2.9 หรือ 29.3.9 แล้วแต่
กรณี
5. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
35.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
35.3.1 แบบ 1
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามที่หลักสูตรกําหนด
2. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกลอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
5. ผ่านการเรียนรายวิชาเพิ่มหรือทํากิจกรรมทางวิชาการได้ผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด
6. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
35.3.2 แบบ 2
1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
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3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่ง
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 29.1.13
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกลอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
6. ไม่มีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 36 การขอรับปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จํานวนหน่วยกิตครบถ้วน ตามหลักสูตร
และได้แต้มเฉลี่ย สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 มีสิทธิยื่น คําร้องแสดงความจํานงขอรับ ปริญญาต่อบัณฑิต
วิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
หมวดที่ 12
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 37 การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัยต้องกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ประเด็น ตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ข้อ 38 การพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรต้องมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ
5 ปี
ข้อ 39 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกหลักเกณฑ์ ประกาศ คําสั่ง
หรือระเบียบปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติไว้ในข้อบังคับนี้หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดีและให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและคําสั่งการของ
อธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2549
ลงชื่อ……………………………………………………………………
(ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน)
นายกสภามหาวิทยาลัย

