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รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาจติวิทยา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตพัฒนาการ  บัณฑติวิทยาลัย 

 
หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาจติวิทยา 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy in Psychology 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  : ช่ือเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยา) 
    : ช่ือยอ  ปร.ด. (จิตวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ  : ช่ือเต็ม  Doctor of Philosophy (Psychology) 
    : ช่ือยอ  Ph.D. (Psychology) 
 
3.  วิชาเอก 
 มีวิชาเอก  จํานวน  3  กลุมวชิา  ดังนี ้

3.1  กลุมวิชาจติวิทยาเพื่อพฒันาศักยภาพมนุษยและองคการ (Psychology for Developing Human 
Potentials and Organizations) 

 3.2  กลุมวิชาจติวทิยาการปรึกษา (Counseling Psychology) 
3.3  กลุมวิชาจติวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ (Psychology for Person with Special 

Needs) 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ระหวาง  48-84  หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

เปนหลักสูตรระดับที่  6  ปริญญาเอก  หลักสูตร  3  ป  และใชเวลาศกึษาอยางมากไมเกิน  6  ป  
การศึกษา  โดยเนนการวจิัยเพื่อพัฒนานกัวชิาการและนกัวิชาชีพช้ันสงู 
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5.2 ภาษาทีใ่ช 
  ภาษาไทย 
 ภาษาตางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 

5.3 การรับเขาศึกษา 
 นักศึกษาไทย 
 นักศกึษาตางชาติ   

5.4 ความรวมมือกบัสถาบันอื่น 
 เปนหลักสตูรเฉพาะของสถาบันฯ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เปนหลักสตูรรวมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน  ................................  ประเทศ ............................ รูปแบบของการรวม 
 รวมมือกัน  โดยสถาบันฯ  เปนผูใหปริญญา 
 รวมมือกัน  โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก  2  สถาบัน 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา 
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น 
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  และเปนปริญญาของแตละสถาบัน 

 ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว  และเปนปริญญารวมกบั ............................................ 
 ใหปริญญามากกวาหนึ่งสาขาวิชา 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554)  เร่ิมใชในภาค
การศึกษาที่  1  ปการศึกษา  พ.ศ.2554 

6.2 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  ไดใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงหลักสูตรฯ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554)  ในการประชมุครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่  
23  ธันวาคม  พ.ศ.2553 

6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวทิยา  ไดพจิารณา
กล่ันกรองและใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554)  ใน
การประชุมครั้งที่  5/2553  เมื่อวันที่  2  กมุภาพันธ  พ.ศ.2554 
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6.4 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบณัฑติไดอนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554)  ในการประชุมครั้งที่  3/2554  เมื่อ
วันที่  28  เมษายน  2554 

 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2552  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  ในป
การศึกษา  2554 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  อาจารย  นักวิชาการ  นกัจิตวิทยา  และผูบริหารองคการ  ดานจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
มนุษยและองคการ  จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

8.2  วิทยากร  ที่ปรึกษา  ผูบริหารจัดการโครงการ  นักจติวิทยา  และผูเชี่ยวชาญ  ดานจิตวิทยาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของมนุษยและองคการ  จติวทิยาการปรึกษา  และจิตวทิยาเพื่อบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 

8.3  นักวจิัยและพัฒนาองคความรูและแนวทางใหม  ดานจิตวิทยาเพื่อพฒันาศักยภาพของมนุษย
และองคการ  จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

 
9.  ชื่อนามสกลุ  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตาํแหนง  และวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนง 

คณุวุฒิ (ตรี/โท/เอก), (สาขา), 
สถาบัน, ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

นางประสาร  
มาลากุล ณ 
อยุธยา 

3-1009-01363-794 รอง
ศาสตราจารย 

-   อ.บ. (เกยีรตินิยม) (ประวตัิศาสตร- 
ภาษาอังกฤษ),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.2497 

-   ค.บ. (การศกึษา),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
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. 



 4 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนง 

คุณวุฒิ (ตรี/โท/เอก), (สาขา), 
สถาบัน, ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

นางศรียา 
นิยมธรรม 

3-1009-04503-380 ศาสตราจารย - กศ.บ. (เกยีรตนิิยม),  วิทยาลยัวิชาการศึกษา
บางแสน,  พ.ศ.2504 

- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),  สถาบัน
ระหวางชาติสําหรับการคนควาเรื่องเดก็  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร,  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. 

นางรัญจวน 
คําวชิรพิทักษ 

3-1006-00392-027 รอง
ศาสตราจารย 

- กศ.บ. (ภาษาองักฤษ),  มหาวทิยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ,  พ.ศ.2510 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  พ.ศ.2524 

- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2533 

นางผองพรรณ 
เกิดพิทกัษ 

3-1009-05015-740 ศาสตราจารย - ค.บ. (เกียรตนิยิม) (การสอนวิทยาศาสตร),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2507 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  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.  
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   ในสถานที่ตั้ง 
   นอกสถานที่ตั้ง  ไดแก  ............................................................................................................... 
 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจํ่าเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณเศรษฐกิจไทยปจจุบัน  คนมีการศึกษาสูงขึ้น  รายไดสูงขึ้น  มีความเหลื่อมลํ้า
ระหวางคนในเมืองกับคนในชนบท  มีชองวางทางความรูและรายไดสูง  คนในวยัทํางานลดลง  การเกื้อกูล
กันนอยลง  กระแสวัตถุนิยมจึงตองถูกปรับใหเปนสงัคมพอเพียงและอยูเยน็เปนสุข  จึงมีความตองการ
จําเปนที่จะตองพิจารณากาํหนดกลยุทธในการบริหารจัดการการเรียนการสอน  โดยนําหลักการ  ความรูและ
กลยุทธทางจิตวิทยามาใชในการวิเคราะหและวินจิฉัย  เพือ่พัฒนา  ใหความชวยเหลือ  สนับสนุนสงเสริมเด็ก  
วัยรุน  และผูทีเ่กี่ยวของใหอยูรวมกนัอยางมีความสุข  มีความมั่นคงในชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณทางสังคมไทยในปจจุบัน  ที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมของผูสูงอายุและเด็ก  แมคน

ในสังคมมีการศึกษาสูงขึ้น  แตครอบครัวและชุมชนออนแอลง  คุณธรรม  จริยธรรมลดลง  มีความเหลื่อมลํ้า
ไมเปนธรรม  ทําใหตองปรับบริการทางสังคมใหม  โดยนําศาสตร  ความรู  วิธีการ  และเครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่เปนมาตรฐาน  มาใชในการตรวจสอบ  วิเคราะห  และวินจิฉัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุย  ใหการ
ปรึกษา  ชวยเหลือ  สนับสนุน  สงเสริมผูสูงวัย  เด็ก  และผูที่เกีย่วของใหอยูรวมกนัอยางสงบสุข  มีความ
เจริญงอกงาม  และมีความสมดุลในชีวติ  สรางสังคมที่ยึดมั่นในความดี  ความสุจริต  และความรับผิดชอบ
ตอสังคม  จึงนับเปนจดุสําคัญในการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  และการบริหารจัดการวิชาการ  ที่เนน
การนําคุณธรรม  ความรู  และนวัตกรรมทางวิชาการมาใชในการแกปญหาอยางเปนระบบและสรางสรรค  
โดยคํานึงถึงสภาพปญหาทีแ่ทจริงในบริบทของภูมิสังคมของไทย 
 
12.  ผลกระทบจาก  ขอ  11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 เพื่อผลิตดุษฎบีัณฑิตทางจติวิทยาใหตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกจิ  สังคม  และ
วัฒนธรรม  ซ่ึงมีความตองการสังคมพอเพียง  อยูเยน็เปนสุข  มีความเสมอภาค  มีความมั่นคงในชวีติ  ในการ
พัฒนาหลักสูตรไดใชหลักการ  ความรู  วิธีการ  และงานวจิัยทางจิตวิทยามาเปนฐานในการออกแบบ
หลักสูตร  การกําหนดเนื้อหาสาระและกจิกรรมที่เกี่ยวของ 

12.2 ความเกีย่วของกับพันธกิจของสถาบัน 
เพื่อผลิตดุษฎบีัณฑิตที่มีคณุภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม  มีความรูความเขาใจใน

การนําศาสตร  หลักการ  และกลยุทธทางจิตวิทยามาประยุกตใช  เพื่อการวิจยัและพัฒนาพฤติกรรมของ
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บุคคลไดอยางเหมาะสม  สามารถริเร่ิมและมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม  รูจักแกปญหา
รับผิดชอบตอสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งคํานึงถึงสภาพทีแ่ทจริงใน
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กระบวนวิชาที่ตองเรยีนจากคณะ/ภาควิชาอื่น 

…………………..  ไมมี  …………………………………… 
 13.2  กระบวนวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการหลักสูตรอื่น 

จว 8015  การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 
จว 8407  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
จว 8408  นวัตกรรมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการแหงการเรียนรู 
จว 8502  สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธผิล 
จว 8602  การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก 

 
หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

มุงเนนการผลติดุษฎีบณัฑิตที่กอรปดวย  พลังปญญา  คุณคา  คุณธรรม  คุณประโยชน  สามารถ
อธิบาย  ทํานาย  ควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนผูมุงพัฒนาตนเต็มศักยภาพ
และมีสมดุลในชีวิต  มวีิสัยทัศนที่มุงสรางสรรคองคความรูทางจิตวิทยาที่ผสมผสานแนวคิด  ทั้งระดับภูมิ
ปญญาทองถ่ินและความรูระดับสากล  และนํามาบูรณาการ  ประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย  องคการ  และสังคมได  โดยมบีทบาทเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูนําทางจิตปญญาที่
ควบคูกับคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจอยางถองแท  ลึกซึ้งในศาสตรและ

วิชาชีพทางจิตวิทยา 
1.2.2  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูที่สามารถบูรณาการความรูทางจิตวิทยาและศาสตรที่

เกี่ยวของจากแนวคิดทางตะวนัตกและตะวนัออกไดอยางครอบคลุม  มีประสิทธิภาพ  
เพื่อสรางองคความรูและกลยุทธที่สรางสรรคในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
มนุษย  องคการ  และสังคม 
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1.2.3  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูที่มวีฒุิภาวะ  มุงพฒันาตนเต็มศกัยภาพ  มีสมดุลในชีวติ  มี
ความรูสึกนึกคิดเปนอิสระ  กลาแสดงออกอยางสรางสรรค  และมีปฏิสัมพันธทางบวก
กับผูอ่ืน 

1.2.4  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูที่สามารถเปนแบบอยางและเปนทีพ่ึ่งของสังคม  ในการ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทีมุ่งพัฒนามนษุยใหมีศกัยภาพ  และคณุภาพที่เหมาะสมกบั
ความตองการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

1.2.5  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูที่สามารถประยุกตใชความรู  วิธีการ  และประสบการณ
ทางจิตวิทยา  เพื่อพัฒนาศาสตรและวิชาชีพทางจิตวิทยาในดานวิชาการ  การวิจยั  และ
การบริการสังคม  อยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชพีทางจิตวิทยา 

1.2.6  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูที่สามารถใชภาษาสากล  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.7  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตใหเปนผูนําการพัฒนาจิตปญญา  (Wisdom)  ใหแกมนษุยในสังคม 
 
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- แผนการนําผลการประเมิน
การเรียนการสอน  ประจํา
ภาคการศึกษา  มาใชในการ
พัฒนาการจดัการ เรียนการ
สอน  การจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษา  และการบริหาร
จัดการหลักสตูร 

- แผนการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก  5  ป 

- แผนการจัดทาํรายงานการ
ประเมินตนเองประจําป
การศึกษา 

- ประเมินการเรยีนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและ
คุณภาพของดษุฎีบัณฑิต 

- ประเมินความตองการของผูใชและ
ตลาดแรงงาน 

- ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร 

- ประเมินคุณลักษณะดษุฎีบณัฑิต
และคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา  
และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

- รายงานผลการประเมินการเรียน
การสอน  ประจําภาคการศกึษา 

- สถิติและจํานวนนักศกึษาที่รับ
และสําเร็จการศึกษา 

- รายงานผลความพึงพอใจในการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและ
คุณภาพของดษุฎีบัณฑิต  และ
ขอเสนอแนะของนักศึกษา  
อาจารยผูสอน  และผูใชดษุฎี
บัณฑิต 

- รายงานการตดิตามผลผูสําเร็จ
การศึกษา 

- รายงานการประเมินคุณลักษณะ
ดุษฎีบัณฑิตและคุณภาพ
การศึกษา  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาและ
เกณฑมาตรฐานอื่นๆ  ที่
เกี่ยวของ 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

  ระบบรายป 
 ระบบทวภิาค 
  ระบบหนวยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 
 มีภาคฤดูรอน 
  ไมมีภาคฤดูรอน 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวภิาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวภิาค-ระบุรายละเอยีด) 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  วัน-เวลาราชการปกต ิ
  วัน-เวลาราชการปกต ิ

    ระบบรายป  ตั้งแตเดือน .............. ถึง  ..........................  หรือ 
    ระบบ  Module   ตั้งแตเดือน .............. ถึง  ..........................   

  นอกวนั-เวลาราชการ   วันเสาร  และวันอาทิตย 
ภาคการศึกษาที่  1   ตั้งแตเดือน  มถุินายน  ถึง  ตลุาคม  
ภาคการศึกษาที่  2   ตั้งแตเดือน  พฤศจิกายน  ถึง  มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
2.2.1  แบบ  1.1  แผนการศึกษาที่เนนการวจิัย 

1)   ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยา  หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดย
มีผลการเรียน  ไมต่ํากวา  3.50  จากระบบ  4  ระดับคะแนน  และ 

2)   มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ  เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต  ซ่ึง
จะประกาศใหทราบเปนปๆ  ไป 

  2.2.2  แบบ  2.1  แผนการศกึษาที่เนนการวิจัยและศกึษารายวิชาเพิ่มเตมิ 

1)   ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยา  หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ  หรือสาขาวิชาอื่น  จากสถาบันการศึกษาที่สํานกังานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษารับรอง  โดยมีผลการเรียน  ไมต่าํกวา  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนน  
และ 

2)   มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ  เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต  ซ่ึง
จะประกาศใหทราบเปนปๆ  ไป 

  2.2.3  แบบ  2.2  แผนการศกึษาที่เนนการวิจัยและศกึษารายวิชาเพิ่มเตมิ 
1)   ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตวิทยา  จาก

สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และตองมี
คะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมต่ํากวา  3.50  จากระบบ  4  ระดับคะแนน  หรือในกรณีที่
คะแนนเฉลี่ยสะสม  ต่ํากวา  3.50  แตไมต่ํากวา  3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนน
ตองมีใบรับรองหรือแฟมสะสมงาน  (Portfolio)  และ/หรือมีคุณสมบัติดีเดนตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
และ 

2)   มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ  เปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต  ซ่ึง
จะประกาศใหทราบเปนปๆ ไป 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 การปรับตัวในดานการเรียนและการบริหารเวลา 
 ความรูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
 ความรูพื้นฐานและความพรอมทางการวจิัย 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ  2.3 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  แนะนําการวางแผนการเรียน 
 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศกึษาทุกคน  ใหทําหนาที่ใหคําแนะนําปรกึษาแก
นักศึกษา 
 จัดโครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 คัดสรรและเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒดิานการวิจัยทางจิตวิทยามาใหคําแนะนําปรึกษาแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ  5  ป 
ปการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะรับ           
แบบ  1.1 - - - - - - - - - - 
แบบ  2.1  และแบบ  2.2 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 
จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา           
แบบ  1.1 - - - - - - - - - - 
แบบ  2.1  และแบบ  2.2 - - - - - 10 - 10 - 15 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
รายงานขอมูลงบประมาณภาพรวมระดับหลักสูตร  3  ปยอนหลัง  โดยจําแนกรายละเอียดตาม

หัวขอการเสนอตั้งงบประมาณคาใชจายรายหวั 
รายละเอียดการประมาณคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย:  บาท) 

รายการ รอยละ พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
1.  เงินเดือนและคาจางประจํา (เดิม) อัตราที่ตองการใหม 41.63 1,342,800 1,477,080 1,624,788 
2.  คาจางชั่วคราว - - - - 
3.  คาตอบแทนใชสอยและคาวัสด ุ 54.18 1,747,592 1,922,351 2,114,586 
4.  คาหนังสือ  วารสาร  และตํารา 1.30 41,853 46,038 50,642 
5.  คาเงินอุดหนุน - - - - 
6.  คาใชจายอืน่ๆ 2.89 93,217 102,539 112,793 

รวมท้ังสิ้น 100.00 3,225,462 3,548,008 3,902,809 

 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  355,876  บาท/คน/ป 
2.7   ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก  (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเนต 

2.8   การเทียบโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน  ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสตูรฯ  และ

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวาดวย  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  หมวดที่  7  
การเทียบวิชาและโอนหนวยกิต 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต 
แบบ  1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
แบบ  2.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  63  หนวยกิต 
แบบ  2.2  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  84  หนวยกิต 
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3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
1)  แบบ  1.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย 

สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจติวิทยา  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
1.1)   วิชาแกน  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 
1.2)   ดุษฎนีิพนธ               48  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
2)  แบบ  2.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 

2.1)  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยา  หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
2.1.1)  วิชาแกน ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
2.1.2)  วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
2.1.3)  วิชาเลือก ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
2.1.4)  ดุษฎีนพินธ     36  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  63  หนวยกิต 
2.2)  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาอื่น 

2.2.1  วิชาเสริมพื้นฐาน  ไมนอยกวา   9  หนวยกิต (ไมนับหนวยกติ) 
2.2.2  วิชาแกน ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
2.2.3  วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   9  หนวยกิต 
2.2.4  วิชาเลือก ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
2.2.5  ดุษฎีนิพนธ     36  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  63  หนวยกิต 
3)  แบบ  2.2  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 

สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาจิตวิทยา 
3.1)  วิชาแกน  ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
3.2)  วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
3.3)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
3.4)  ดุษฎนีิพนธ    48  หนวยกิต 

  จํานวนหนวยกิตตลอดหลกัสูตร  ไมนอยกวา  84  หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
1)   อักษรยอ  เรียกชื่อหลักสตูรเปนภาษาไทยวา  “จว”  หรือเปนภาษาอังกฤษวา  “PSY”  

นําหนาตวัเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร 
2)   ใชตัวเลข  4  หลักตามหลังอักษรยอ  “จว”  หรือ  “PSY”  และใหมคีวามหมาย  ดงันี้ 

เลข  8000  ขึ้นไป  หมายถึง   วิชาในระดับดษุฎีบัณฑิต  ไดแก  วิชาแกน  หรือ  วิชา
เฉพาะ  หรือวชิาเลือก 

เลข  9000  ขึ้นไป  หมายถึง     วิชาดุษฎนีิพนธ 
เลขหลักรอย         หมายถึง     กลุมวิชา    

เลข  400        หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศกัยภาพมนษุยและ
องคการ (Psychology for Developing Human  
Potentials and Organizations) 

เลข  500        หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling 
Psychology) 

เลข  600        หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
(Psychology for Person with Special Needs) 

3)   คําอธิบายตัวเลขที่แสดงหนวยกิตของวิชา  ช่ัวโมงการบรรยาย  การปฏิบัติการ  และ
การศึกษาดวยตนเอง  ปรากฏอยูหลังรายชือ่วิชานั้นๆ  ซ่ึงมีความหมาย  ดังนี ้
เลขนอกวงเลบ็  หมายถึง   จํานวนหนวยกิตของรายวชิา 
เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง   จํานวนชั่วโมงการบรรยายตอสัปดาห 
เลขตัวที่สองในวงเล็บ   หมายถึง  จํานวนชัว่โมงการปฏิบัติการตอสัปดาห 
เลขตัวที่สามในวงเล็บ   หมายถึง  จํานวนชัว่โมงการศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แบบ  1.1  แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย 

สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจติวิทยาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
1 1 จว 8013 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางจิตวิทยา 3(3-0-6)* 

จว 8014 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยา 3(3-0-6)* 
รวม 6* 

2 
จวว 1000 การสอบวัดคณุสมบัติ - 
จว 9001 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 
2 1 จว 9001 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 
2 จว 9001 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 
3 1 จว 9001 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 

รวมท้ังสิ้น 48 

หมายเหตุ  * หมายถึง  วิชาแกน (ไมนับหนวยกิต) 
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แบบ  2.1  แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจติวิทยาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
1 1 จว 8011 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม 3(3-0-6) 

จว 8012 กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวง
ชีวิต 

3(3-0-6) 

จว 8013 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
รวม  9 

2 จว 8014 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
จว 8015 การทดสอบและการประเมนิทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 
จว 8401 จิตวิทยาการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพมนษุยและ

องคการในบรบิทสังคมพลวัต 
3(3-0-6) 

กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8501 ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษา 3(3-0-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8601 กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 

รวม 9 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 
จว 8402 จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
จว 8403 สัมมนาประเดน็รวมสมัยในการพัฒนาภาวะผูนําและ

ทีมงาน 
3(3-0-6) 

จว 8404 การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและ
องคการ 

3(1-4-6)* 

กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8502 สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธิผล 3(3-0-6) 
จว 8503 สัมมนาการวิจยัทางจิตวิทยาการปรึกษา 3(3-0-6) 
จว 8504 การฝกงานการปรึกษา 3(1-4-6)* 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8602 การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก 3(3-0-6) 
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ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
2 1 จว 8603 สัมมนาประเดน็ปญหาสําคัญของการวิจยัทาง

จิตวิทยาเพื่อบคุคลที่มีความตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 

จว 8604 การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนาผูมีความ
ตองการพิเศษ 

3(1-4-6) 

รวม 9 
2 จวว 1000 การสอบวัดคณุสมบัติ - 

จว 9002 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 
รวม 12 

3 1 จว 9002 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 
รวม 12 

2 จว 9002 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 
รวม 12 

รวมท้ังสิ้น 63 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  วิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวทิยา  หรือรายวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาเอก 
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แบบ  2.1  แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
สําหรับผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาอื่น 

ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 จพ.5001 ศักยภาพและความแตกตางของมนุษย 3(3-0)** 
จว 8011 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม 3(3-0-6) 
จว 8012 กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวง

ชีวิต 
3(3-0-6) 

จว 8013 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
รวม 9 

2 
 
 
 
 
 
 
 

จพ.5005 วิธีวิทยาและการออกแบบวจิยัทางจิตวิทยา 3(3-0) ** 
จว 8014 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
จว 8015 การทดสอบและการประเมนิทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 
จว 8401 จิตวิทยาการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพมนษุยและ

องคการในบรบิทสังคมพลวัต 
3(3-0-6) 

กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8501 ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษา 3(3-0-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8601 กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 

รวม 9 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จพ.5901 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 3(3-0)** 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 
จว 8402 จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
จว 8403 สัมมนาประเดน็รวมสมัยในการพัฒนาภาวะผูนําและ

ทีมงาน 
3(3-0-6) 

จว 8404 การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและ
องคการ 

3(1-4-6)* 

กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8502 สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธิผล 3(3-0-6) 
จว 8503 สัมมนาการวิจยัทางจิตวิทยาการปรึกษา 3(3-0-6) 
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ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
2 1 จว 8504 การฝกงานการปรึกษา 3(1-4-6)* 

กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8602 การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก 3(3-0-6) 
จว 8603 สัมมนาประเดน็ปญหาสําคัญของการวิจยัทาง

จิตวิทยาเพื่อบคุคลที่มีความตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 

จว 8604 การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนาบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ 

3(1-4-6)* 

รวม 9 
2 จวว 1000 การสอบวัดคณุสมบัติ - 

จว 9002 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 
รวม 12 

3 1 จว 9002 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 
รวม 12 

2 จว 9002 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 
รวม 12 

รวมท้ังสิ้น 63 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  วิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวทิยา  หรือรายวิชาอื่นๆ  ในระดับปริญญาเอก 

    **  หมายถึง  วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 
สําหรับ  กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  ใหนักศกึษา

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา จว 8610  จิตวิทยาเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ  และ  จว 8611  พัฒนาการทางภาษาและความบกพรองในการ
ส่ือสาร  แทนรายวิชา  จพ.5001  ศักยภาพและความแตกตางของมนุษย  และรายวิชา  
จพ.5901  การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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แบบ  2.2  แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
สําหรับผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาจิตวิทยา 

ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
1 1 จว 8011 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม 3(3-0-6) 

จว 8012 กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต 3(3-0-6) 
จว 8013 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

รวม 9 
2 จว 8014 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

จว 8015   การทดสอบและการประเมนิทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 
จว 8401 จิตวิทยาการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ

ในบริบทสังคมพลวัต 
3(3-0-6) 

กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8501 ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษา 3(3-0-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8601 กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 

รวม 9 
2 1 กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 

จว 8402 จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
จว 8403 สัมมนาประเดน็รวมสมัยในการพัฒนาภาวะผูนําและ

ทีมงาน 
3(3-0-6) 

จว 8404 การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ 3(1-4-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8502 สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธิผล 3(3-0-6) 
จว 8503 สัมมนาการวิจยัทางจิตวิทยาการปรึกษา 3(3-0-6) 
จว 8504 การฝกงานการปรึกษา 3(1-4-6) 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8602 การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก 3(3-0-6) 
จว 8603 สัมมนาประเดน็ปญหาสําคัญของการวิจยัทางจิตวิทยาเพื่อ

บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 
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ปท่ี ภาคการศึกษา วิชา หนวยกิต 
2 1 จว 8604 การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนาบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษ 
3(1-4-6) 

รวม 9 
2 กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ   

จว 8405 สัมมนาการวิจยัประเดน็ปญหาสําคัญทางจิตวิทยาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 

3(3-0-6) 

วิชาเลือก  3(3-x-6)* 
วิชาเลือก  3(1-x-6)* 
กลุมวิชาจิตวทิยาการปรึกษา 
จว 8505 กลยุทธและการฝกปฏิบัติการการปรึกษากลุม 3(2-2-6) 
วิชาเลือก  3(3-x-6)* 
วิชาเลือก  3(1-x-6)* 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
จว 8605 สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยาและภาวะผูนําเพือ่

บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
3(3-0-6) 

วิชาเลือก  3(3-x-6)* 
วิชาเลือก  3(1-x-6)* 

3 1 จวว 1000 การสอบวัดคณุสมบัติ - 
จว 9003 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 
2 จว 9003 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 
4 1 จว 9003 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 
2 จว 9003 ดุษฎีนิพนธ 12(0-0-540) 

รวม 12 

รวมท้ังสิ้น 84 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  วิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวทิยา  หรือรายวิชาอื่นๆ  ในระดับปริญญาเอก 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาแกน 
 
จว 8011  ระบบและทฤษฎีทางจติวิทยายุคใหม     3(3-0-6) 
PSY 8011  Systems and Theories of Modern Psychology 

การวิเคราะหระบบ  ทฤษฎี  และหลักการทางจิตวิทยา  องคความรูและวิธีการ
แสวงหาความรูทางจิตวิทยา  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  การทําความเขาใจกับองคความรู
ของจิตวิทยาตะวนัตกและจติวิทยาตะวันออก  และนํามาบูรณาการใชในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย 

 
จว 8012  กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต   3(3-0-6) 
PSY 8012 Paradigms and Strategies for Human Life Span Development 

แนวคดิและกลยทุธการพัฒนามนุษยทุกชวงวยัในกรอบกระบวนทัศนแบบองค
รวมทั้งดานชวีภาพ  จิตวิทยา  และสังคม  โดยเนนความสาํคัญที่บทบาทของสังคมกรณ
และผลกระทบจากสภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่มีตอการพัฒนาศักยภาพ
และความแตกตางของมนุษย 

 
จว 8013  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสงูทางจติวิทยา      3(3-0-6) 
PSY 8013 Advanced Research Methodology in Psychology 

ปรัชญาการวิจยัทางจิตวิทยา  ประเภทการวจิัย  วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวของ  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  การออกแบบการวจิัย  การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง
ในการพัฒนางานวิจยั  การนาํเสนอผลงานวิจัย  และจรรยาบรรณการวจิัยทางจิตวิทยา 
 

จว 8014  สถิติขั้นสงูสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา     3(3-0-6) 
PSY 8014 Advanced Statistics for Psychological Research 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยการศึกษาเปรียบเทยีบและวเิคราะหหา
ความสัมพันธระหวางขอมูลดวยสถิติที่ใชพารามิเตอรและสถิติที่ไมใชขอตกลงเบื้องตน
เกี่ยวกับพารามิเตอร  การวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจยัทางจิตวิทยา  การ
เลือกใชสถิติขั้นสูงที่มีขอมูลพหุระดับและการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ 
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จว 8015  การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา     3(3-0-6) 
PSY 8015 Psychological Testing and Assessment 
  แนวคดิพื้นฐานในการทดสอบ  การออกแบบและการสรางเครื่องมือทางจิตวิทยา  

การบริหารการใชเครื่องมือ  และการใหคะแนน   การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทาง
จิตวิทยาในการทดสอบและการประเมินพทุธิพิสัย  จิตพสัิย  และทักษะพิสัย  การวิเคราะห
ผลการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบ  จรรยาบรรณและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการ
ทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 

 
จว 8016 การวิจัยเชิงคณุภาพ       3(3-0-6) 
PSY 8016 Qualitative Research 
  ลักษณะสําคัญของการวิจยัเชงิคุณภาพ  ความตองการจําเปนที่จะตองผสมผสาน

วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพกับวิธีการวิจยัเชิงปรมิาณ  วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพ  การวจิยัเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  การวิเคราะหขอมูลในการวจิยัเชิงคุณภาพ  วิธีการนําเสนอ  
ตีความ  และรายงานผลขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
วิชาเฉพาะและวิชาเลือก 
 
กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 
(Psychology for Developing Human Potentials and Organizations) 
 
จว 8401 จิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการในบริบทสังคมพลวัต  3(3-0-6) 
PSY 8401 Psychology for Learning and Developing of Human Potentials and Organizations in 

the Dynamic Social Contexts 
  กระบวนทัศนใหมของการจัดการเรียนรูและการพัฒนาที่หลากหลายในการสราง

เสริมศักยภาพมนุษยและองคการใหพรอมรับและสามารถจัดการกับสภาพสังคมพลวัต  
รูปแบบการจัดการเรียนรูและการพัฒนาที่ผสมผสานองคความรูระดับปจเจกบุคคล  ระดับ
กลุม  และระดับองคการ  โดยใชฐานจากปญหา  การวิจัย  โครงงาน  การสอนแบบชวย
เสริมศักยภาพ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
สรางความรูดวยตนเอง  การสอนงาน  การเปนพี่เล้ียงการทํางาน  และเปนผูนําในการ
ประยุกตใชจิตวิทยาการเรียนรูและรูปแบบการพัฒนารวมสมัย 
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จว 8402 จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 
PSY 8402 Psychology for Change Management 

การสรางเสริมความรูความเขาใจ  และแนวคิดเชิงบวก  ในการพัฒนามนุษยใหมี
ศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีภาวะผูนําในการเพิ่มพลังความรวมมือ  ลดความ
ขัดแยงและการตอตานของทีมงาน  เพื่อดลุยภาพระหวางประสิทธิผลของบุคคล  องคการ  
และสังคม 

 
จว 8403 สัมมนาประเดน็รวมสมัยในการพัฒนาภาวะผูนําและทีมงาน   3(3-0-6) 
PSY 8403 Seminar on Contemporary Issues in Leadership and Team Development 

สัมมนาทฤษฎีภาวะผูนําและทีมงาน  วิสัยทัศน  บทบาท   พฤติกรรม  และ
คุณธรรม  จริยธรรม  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงองครวม  เพื่อสรางพลังอํานาจ  
ความรวมมือ  และจิตปญญาของผูนําและทีมงาน 

 
จว 8404 การฝกปฏบิัตงิานเพื่อพฒันาศักยภาพมนษุยและองคการ   3(1-4-6) 
PSY 8404 Practicum for Developing Human Potentials and Organizations 

การฝกปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการแนวคิด  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  ในสถาบันการศึกษา  หรือในองคกร
ภาครัฐและเอกชน  การนําเสนอโครงการ  การปฏิบัติตามแผน  รายงานผลการฝก
ปฏิบัติงาน  และจัดใหมีการอภิปราย  การวิพากษ  และสรุปผลการฝกปฏิบัติงานในรูปแบบ
ของการเสวนาวิชาการ  เวทีวิทัศน  และการจัดนิทรรศการ 

 
จว 8405 สัมมนาการวิจัยประเด็นปญหาสําคัญทางจติวิทยาเพื่อพฒันาศักยภาพมนุษยและองคการ

         3(3-0-6) 
PSY 8405 Research Seminar on Critical Issues in Psychology for Developing Human 

Potentials and Organizations 
การอภิปรายเชิงวิพากษประเด็นปญหาสําคัญในการวิจัยและกลยุทธทางจิตวิทยาที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  การวิเคราะห  สังเคราะห  สรุป
แนวโนมการวิจัยทางจิตวิทยา  และการผสมผสานองคความรูจากศาสตรทางจิตวิทยา
ตะวันตกและจิตวิทยาตะวันออกในการพัฒนาการวิจัยใหมีประสิทธิผล 
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จว 8406 การพัฒนาทนุมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษ    3(3-0-6) 
PSY 8406 Human Capital and Talent Management 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษที่
สรางคุณคาหรือนวัตกรรมใหกับสังคมและองคการ  บทบาทของผูนําในการบริหารจัดการ
ทุนมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษในการวางระบบและแผนกลยุทธที่เกี่ยวกับการ
กําหนดนิยาม  การสรรหา  รูปแบบการใช  การประเมินผลการใช  การธํารงรักษา  การ
พัฒนา  และการสืบทอดตําแหนง  เพื่อสรางเสริมความสมดุลระหวางสัมฤทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ความผาสุกจากคุณภาพชีวิตของบุคคลและประสิทธิผลสูงสุดขององคการ 

 
จว 8407 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมที่เปล่ียนแปลง   3(3-0-6) 
PSY 8407 Morality and Ethics Development in the Changing Society 

การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่
สอดคลองเกื้อกูลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม  ความรู  ทัศนคติและทักษะที่
จําเปนตอการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางบุคคลใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  คุณธรรม  และคุณประโยชน  ทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม 

 
จว 8408 นวตักรรมการจัดการความรูเพื่อพฒันาศักยภาพมนุษยและองคการแหงการเรยีนรู  3(3-0-6) 
PSY 8408 Innovative Knowledge Management for Developing Human Potentials and 

Learning Organization 
แนวคิด  หลักการ  และเปาหมายของการจัดการความรู  การใชการจัดการความรู

เปนเครื่องมือ  เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการแหงการเรียนรู  กลยุทธการบริหาร
จัดการความรูสูการปฏิบัติ  การสรางขีดความสามารถในการเรียนรูและวัฒนธรรมของ
องคการ  ปจจัยที่เอื้อตอการจัดการความรู  การวางแผนการจัดการความรู  การติดตาม
ประเมิน  และพัฒนาการจัดการความรู  เพื่อสงเสริมศักยภาพมนุษยและการเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

 
จว 8409 การพัฒนาโครงการและเทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
PSY 8409 Project Development and Evaluation Techniques for Effective Learning 

Performance 
แนวคิดและทฤษฎีในการวางแผนและออกแบบโครงการจัดการเรียนรู  การ

ดําเนินงาน  การกํากับ  ดูแล  การพัฒนางาน  การตรวจสอบและประเมินโครงการ  การ
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กําหนดตัวช้ีวัด  ขั้นตอนการประเมิน  เทคนิคการประเมินความจําเปน  การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ   การติดตามกํากับโครงการ  การประเมินดานความคุมคา
ประสิทธิผล  รวมถึง  ผลผลิตและผลกระทบของโครงการ 

 
จว 8410 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดวยเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
PSY 8410 Developing Quality of Work Life through Sufficiency Economy 

แนวคิดและการวิเคราะหเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน  บทบาท  วิธีการและกลยุทธทางจิตวิทยาในการ
พัฒนาเครือขายการเรียนรูและการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และรัฐ 

 
กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(Counseling Psychology) 
 
จว 8501 ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษา    3(3-0-6) 
PSY 8501 Counseling Theories, Strategies and Practices  

การวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  เทคนิค  กระบวนการและการฝกปฏิบัติการปรึกษา
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําแนวคิดและกลยุทธของทฤษฎีการปรึกษาไปประยุกตใช
การฝกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการปรึกษาใหสอดคลองกับประเด็นปญหาของผูรับบริการ
ในสภาพการณตางๆ  จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
จว 8502 สัมมนาการปรึกษาครอบครวัท่ีมุงเนนประสิทธิผล    3(3-0-6) 
PSY 8502 Seminar in Effective Family Counseling 

การอภิปราย  วิเคราะห  แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  กลยุทธ  การวางแผนและ
การฝกปฏิบัติการปรึกษาครอบครัว  การประเมินครอบครัว  การศึกษาประเด็นปญหา
ครอบครัวและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การกําหนดกลยุทธ  การปองกัน  แกปญหา  และ
เสริมสรางครอบครัว  รวมทั้ง  คุณธรรม  จริยธรรมในการใหการปรึกษาครอบครัว 

 
จว 8503 สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา     3(3-0-6) 
PSY 8503 Research Seminar in Counseling Psychology 

สัมมนาประเด็นปญหาการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา  การวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัย  การฝกปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัย  การอภิปรายเชิงวิพากษ  และ
จรรยาบรรณของการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา 
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จว 8504 การฝกงานการปรึกษา       3(1-4-6) 
PSY 8504 Counseling Internship 

การฝกงานการปรึกษารายบุคคล  กลุมและครอบครัว  การนําเสนอโครงการ  
ฝกงานและแผนการฝกงานการปรึกษา  เพื่อปองกัน  แกปญหา  และพัฒนาผูรับบริการ  
โดยบูรณาการแนวคิดและเทคนิคตางๆ  ในการปรึกษา  การทดสอบ  และการประเมินทาง
จิตวิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสรุปผลการฝกงาน  สัมมนาผลการฝกงาน  และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการฝกงานการปรึกษา 

 
จว 8505 กลยุทธและการฝกปฏิบตัิการการปรึกษากลุม    3(2-2-6) 
PSY 8505 Strategies and Practices for Group Counseling 

การวิเคราะหแนวคิด  กระบวนการและกลยุทธการปรึกษากลุม  การพัฒนาทักษะ
การเปนผูนํากลุม  การเปนสมาชิกกลุมและการฝกปฏิบัติการการปรึกษากลุม  การศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรึกษากลุม  การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุม  โดยบูรณาการ
แนวคิดและเทคนิคตางๆ  ในการปรึกษากลุม  เพื่อการปองกัน  แกปญหา  และพัฒนา
ผูรับบริการในสภาพการณตางๆ  และจรรยาบรรณในการปรึกษากลุม 

 
จว 8506 การทํางานกลุมอยางมีประสิทธิผลกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 3(2-2-6) 
PSY 8506 Effective Group Work with the Elderly and Family Caregivers 

สาระสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  ลักษณะ
พลวัตกลุม  ขั้นตอนในการพัฒนากลุม  กลยุทธ  ทักษะ  และวิธีการดําเนินการในการ
ทํางานกลุมกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุ  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
และผูใหการดูแลผูสูงอายุ  การพัฒนาโครงการ  การฝกปฏิบัติการทํางานกลุมกับผูสูงอายุ  
และผูใหการดูแลผูสูงอายุ  และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

 
จว 8507 สัมมนาการปรึกษาสําหรับบุคคลท่ีอยูในภาวะวิกฤต     3(3-0-6) 
PSY 8507 Counseling Seminar for People in Crisis 

การศึกษาและวิเคราะหหลักการ  กลยุทธ  กรอบแนวคิดในการปรึกษาเพื่อให
ความชวยเหลือบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤต  ที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรง  การกดขี่ทาง
เพศ  การแปลกแยกทางสังคม  การแกปญหาชีวิตในภาวะวิกฤต  และการจัดการความ
ขัดแยง  การพิจารณาแนวทางปองกัน  และแกปญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค  การวิจัยเพื่อใหการปรึกษาบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤต
และคุณธรรม  จริยธรรมที่เกี่ยวของ 
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จว 8508 กระบวนทัศน  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษาชุมชน    3(2-2-6) 
PSY 8508 Paradigms, Strategies and Practices for Community Counseling 

การวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธในการใหการปรึกษาชุมชน  การวิเคราะห
นโยบาย  การบริหารจัดการและประเด็นปญหาของชุมชน  การฝกปฏิบัติและการพัฒนา
โครงการการใหการปรึกษาบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชน  เพื่อพัฒนา  และ/หรือปองกัน
แกไขชีวิตของสมาชิกชุมชน  การนําเสนอโครงการวิจัยในการใหการปรึกษาชุมชน  และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

 
จว 8509 นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาตน       3(3-0-6) 
PSY 8509 Counseling Innovations for Self-development 

แนวคิด  หลักการ  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษาในการนําตนเองและ
พัฒนาตนเองดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  คุณธรรม  จริยธรรม  การวิเคราะห
สังเคราะหงานวิจัย  และวิธีการในการสรางองคความรูทางการปรึกษาเพื่อพัฒนาตน 

 
จว 8510 การปรึกษาในองคการ       3(3-0-6) 
PSY 8510 Counseling in Organizations 

การวิเคราะหแนวคิด  รูปแบบ  ขั้นตอนและการวัดประสิทธิผลของการปรึกษา 
การฝกปฏิบัติการเปนที่ปรึกษาในองคการตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  การนําเสนอ
โครงการวิจัยการปรึกษาในองคการ  จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปรึกษา
ในองคการ 

 
จว 8511 สัมมนาแนวโนมและนวัตกรรมการปรึกษา      3(3-0-6) 
PSY 8511 Seminar in Counseling Trends and Innovations 

การอภิปราย  วิเคราะหทฤษฎี  การวิจยัและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัการปรึกษา
แนวโนมการใชเทคโนโลยีในการปรึกษา  การวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และงานวิจยั  
รวมทั้ง  คุณธรรม  จริยธรรมที่เกี่ยวของกับองคความรูที่สัมพันธกับแนวโนมและ
นวัตกรรมการปรึกษา 

 
จว 8512 สัมมนาประเด็นปญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในการปรึกษา    3(3-0-6) 
PSY 8512 Seminar of Ethical and Legal Issues in Counseling 

จริยธรรมในการปรึกษาของผูใหคําปรึกษา  ดานความรับผิดชอบ  การรักษา
ความลับ  และสวัสดิภาพของผูรับบริการ  ขอจํากัดในการพิมพและเผยแพรผลงานการ
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ปรึกษาที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ  การเผยแพรความรูตอสาธารณะ  มาตรฐานทางศีลธรรม
และกฎหมาย  ตลอดทั้ง  การวิเคราะห  สังเคราะหประเด็นปญหา  และผลงานการวิจัยทาง
จริยธรรม  ทางกฎหมาย  และแนวทางในการปองกันแกไข 

 
จว 8513 สัมมนาการประยุกตใชแนวทางศาสนาในการปรึกษา    3(3-0-6) 
PSY 8513 Seminar on Religious Approaches Application in Counseling 

การอภิปราย  วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติของศาสนาตางๆ  การนํา
หลักศาสนามาประยุกตใชในการปรึกษา  เพื่อปองกัน  แกไขปญหา  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  รวมทั้ง  การศึกษาผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับแนวทางศาสนาในการปรึกษา 

 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
(Psychology for Person with Special Needs) 
 
จว 8601 กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 
PSY 8601 Strategies for Learning Development of Persons with Special Needs 

สัมมนาและวเิคราะหปจจยัทีส่งเสริมหรือขัดขวางกระบวนการเรียนรู  การ
อภิปรายเชิงวพิากษ  ตลอดจน  การนําหลักการ  ทฤษฎี  รูปแบบ  และกลยุทธมาประยุกต
ในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

 
จว 8602 การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก      3(3-0-6) 
PSY 8602 Alternative Therapeutic Approaches 

กระบวนการบําบัดที่นํามาใชกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  โดยวิเคราะหและ
วินิจฉัยปญหาใหเหมาะสมกับรูปแบบของกระบวนการบําบัดทางเลือกเปนรายกรณี  โดย
ใชดนตรีบําบัด  ศิลปะบําบัด  การบําบัดดวยสัตวเล้ียง  การบําบัดดวยการใชสี  นาฎบําบัด  
อุทธยานบําบัด  สุคนธบําบัด  วารีบําบัด  เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล 

 
จว 8603 สัมมนาประเด็นปญหาสําคัญของการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 

         3(3-0-6) 
PSY 8603 Seminar on Critical Issues in Psychological Research for Person with Special Needs 

การอภิปรายเชิงวิพากษประเด็นปญหาการวิจัย  และกลยุทธทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีความตองการพิ เศษ   การวิ เคราะห  
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สังเคราะหและการสรุปแนวโนมการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  และการประสาน
ความรูทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการวิจัย 

 
จว 8604 การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนาบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  3(1-4-6) 
PSY 8604 Advanced Field Experiences in Developing Persons with Special Needs 

การฝกปฏิบัติพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  ตามความสนใจของนักศึกษา  
โดยฝกงานในหนวยงานที่เหมาะสมกับเรื่องที่เลือกศึกษา  ภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาและไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
จว 8605 สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยาและภาวะผูนําเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 

         3(3-0-6) 
PSY 8605 Seminar on Psychological Management and Leadership for Person with Special 

Needs 
สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยา  และภาวะผูนําเพื่อบุคคลที่มีความตองการ

พิเศษ  นโยบายและแผนการพัฒนา  รวมทั้ง  กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 

 
จว 8606 สมัมนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 
PSY 8606 Seminar on Technological Application for Developing Person with Special Needs 

สัมมนาการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ  ตามความตองการทางการศึกษา  สังคม  
วัฒนธรรม  จิตวิทยา  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

 
จว 8607 สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษวัยผูใหญ

         3(3-0-6) 
PSY 8607 Seminar on Contemporary Issues in Physical and Social Rehabilitation for Adult 

with Special Needs 
การวิเคราะหและสังเคราะหขอบขายการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและสังคมของ

บุคคลที่มีความตองการพิเศษวัยผูใหญ  แหลงบริการ  กฎหมายที่เกี่ยวของ  ตลอดจนการนํา
แนวคิดในการใชจิตวิทยาเชิงบวกมาใชในการฟนฟูสมรรถภาพ 
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จว 8608 การศึกษาอิสระ        3(1-4-6) 
PSY 8608 Independent Study 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับความยินยอม
จากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
จว 8609   การประเมิน  คัดแยก  และวินิจฉัยบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ   3(3-0-6) 
PSY 8609  Assessment, Screening and Diagnosis for Person with Special Needs 

การประเมิน  คัดแยก  และวนิิจฉัยประเภทและปญหาของบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ  รวมถึง  การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมอืในการประเมิน  คัดแยก  และวินจิฉัย 

 
ดุษฎีนิพนธ (Dissertation) 
 
แบบ  1.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย 
จว 9001 ดุษฎีนิพนธ        48  หนวยกิต 
PSY 9001 Dissertation 

การศึกษาคนควาวจิัย  เพือ่สรางองคความรูใหมทางจติวิทยาเพื่อพฒันาศักยภาพ
มนุษยและองคการ  จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

สัมมนา  ปญหาการวจิัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวจิัย  เครื่องมือที่
ใชในการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  และการเขียน
รายงานการวิจยั 

 
แบบ  2.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
จว 9002  ดุษฎีนิพนธ        36  หนวยกิต 
PSY 9002 Dissertation 

การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอความรู  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือ
เพื่อพัฒนาแกปญหาทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  จิตวิทยาการ
ปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  และการเขียน
รายงานการวิจัย 
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แบบ  2.2  แผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จว 9003 ดุษฎนีิพนธ        48  หนวยกิต 
PSY 9003 Dissertation 

การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอความรู  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือ
เพื่อพัฒนาแกปญหาทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  จิตวิทยาการ
ปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

สัมมนา  ปญหาการวจิัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวจิัย  เครื่องมือที่
ใชในการวิจยั  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  และการเขียน
รายงานการวิจยั 

 
วิชาเสริมพื้นฐาน  ไมนับหนวยกิต 
 
กลุมวิชาจิตวทิยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนษุยและองคการ  และ  กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 
จพ.5001 ศักยภาพและความแตกตางของมนุษย     3(3-0) 
PH.5001 Human Potentials and Diversity 

การศึกษาวิเคราะหถึงที่มาและองคประกอบของศักยภาพและความแตกตางของ
บุคคล  บทบาทและอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  ปจจัยสําคญัทางการอบรม
เล้ียงดู  การศึกษา  วัฒนธรรมและการเปลีย่นแปลงที่มีผลตอการพัฒนาขีดความสามารถ
และความแตกตางของบุคคล 

 
จพ.5005 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา     3(3-0) 
PH.5005 Research Methodology and Design in Psychology 

ระเบียบวิธีและข้ันตอนในการทําวิจัยประเภทตางๆ  ทางจิตวิทยา  การระบุปญหา  
และตั้งสมมติฐานการวิจัย  กลยุทธการออกแบบวิจัย  การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุมตัวอยาง  เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  
องคประกอบของโครงการวิจัย  และการวิพากษโครงการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
มนุษย 

 
จพ.5901 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา       3(3-0) 
PH.5901 Psychological Counseling 

แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  และเทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยา  การปรึกษา
จุลภาค  ทักษะการปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล 
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กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 
 
จพ.5005 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา     3(3-0) 
PH.5005 Research Methodology and Design in Psychology 
  ระเบียบวิธีและข้ันตอนในการทําวิจัยประเภทตางๆ  ทางจิตวิทยา  การระบุปญหา

และตั้งสมมติฐานการวิจัย  กลยุทธการออกแบบวิจัย  การกําหนดประชากรและกลุม
ตัวอยาง   เทคนิคและเครื่องมือที่ ใชในการรวบรวมขอมูล   การวิ เคราะหขอมูล  
องคประกอบของโครงการวิจัย  และการวิพากษโครงการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
มนุษย 

 
จว 8610 จิตวิทยาเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 
PSY 8610 Psychology for Educational Management for Person with Special Needs 
  ความตองการทางจิตวิทยาและการศึกษาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละ

ประเภท  ดานลักษณะ  ความตองการพิเศษ  ปญหาเชิงจติวิทยาและการศึกษาที่พบบอยของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละกลุม  ในเรื่องการประเมิน  การบําบัด  การชวยเหลือ   
การสอน  และการปรับตัวในโรงเรียน 

 
จว 8611 พัฒนาการทางภาษาและความบกพรองในการสื่อสาร    3(3-0-6) 
PSY 8611 Language Development and Communication Disorders 
   ลักษณะพัฒนาการทางภาษา  การพูดตามปกติ  และความบกพรองทางการพูดและ

การสื่อสารในรูปแบบตางๆ  โดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท
ที่มีปญหานี้ 
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3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสดุ (สาขา), 
สถาบัน,  ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

ปจจุบัน 
เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 รศ.ดร.ประสาร  

มาลากุล ณ อยุธยา 
(3-1009-01363-794) 
 

Ph.D. (Educational Psychology), University 
of Wisconsin at Madison, U.S.A., 1974. 

- 6 - 6 

2 ศ.ศรียา  นิยมธรรม 
(3-1009-04503-380) 
 

M.A. (Special Education for the Deaf), Ball 
State University, U.S.A., 1973. 

- - - 6 

3 รศ.ดร.รัญจวน 
คําวชิรพิทักษ 
(3-1006-00392-027) 
 

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2533 

- 6 - 6 

4 ศ.ดร.ผองพรรณ 
เกิดพิทักษ 
(3-1009-05015-740) 
 
 

Ph.D. (Counseling and Guidance; 
Educational Psychology), University of 
Arizona, U.S.A., 1976. 

- 6 - 6 
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3.3 อาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน,  ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

ปจจุบัน 
เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 ศ.ดร.ผองพรรณ 

เกิดพิทักษ 
(3-1009-05015-740) 

- ค.บ. (เกียรตนิยิม) (การสอน
วิทยาศาสตร),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
พ.ศ.2507 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  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. 

- 6 - 6 

2 ศ.ศรียา  นิยมธรรม 
(3-1009-04503-380) 

- กศ.บ. (เกยีรตนิิยม),  วิทยาลยัวิชาการ
ศึกษาบางแสน,  พ.ศ.2504 

- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),  สถาบัน
ระหวางชาติสําหรับการคนควาเรื่อง  เดก็,  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร,  
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. 

 
 

- - - 6 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน,  ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

ปจจุบัน 
เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
3 รศ.ดร.ประสาร  

มาลากุล ณ อยุธยา 
(3-1009-01363-794) 

- อ.บ. (เกียรตนิยิม) (ประวัติศาสตร-
ภาษาอังกฤษ),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
พ.ศ.2497 

- ค .บ .  ( ก า ร ศึ ก ษ า ) ,   จุ ฬ า ล ง ก รณ
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. 

- 6 - 6 

4 รศ.ดร.รัญจวน 
คําวชิรพิทักษ 
(3-1006-00392-027) 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ,  พ.ศ.2510 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว),  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  พ.ศ.2524 

- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2533 

- 6 - 6 

5 รศ.ดร.สมบูรณ   
ชิตพงศ 
(3-1006-00094-158) 

- กศ.บ. (คณิตศาสตร),  วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร,  พ.ศ.2509 

- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา),  วิทยาลัย
วิชาการศึกษา  ประสานมิตร,  พ.ศ.2511 

- กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  พ.ศ.
2519 

- 3 - 3 

 
 
 
 



 35 

3.4   อาจารยประจํารวมสอน 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน,  ปท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห 

ปจจุบัน 
 

เม่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 รศ.ดร.อารี  พันธมณ ี - กศ.บ. (ประวตัิศาสตร-ฝร่ังเศส),  วิทยาลัย

วิชาการศึกษาปทุมวัน,  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. 

3 3 3 3 

2 รศ.ไพบูลย  เทวรักษ - B.A. (Hons.) (Psychology), University 
of India, Delhi,  1967. 

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว),  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  พ.ศ.
2518 

- ประกาศนยีบตัร (จิตวิทยาความมั่นคง),  
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักรกระทรวงกลาโหม,  
พ.ศ.2536 

- 3 - 3 

3.5  อาจารยพิเศษ 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  สถาบันสําเร็จการศึกษา 
1 รศ.ดร.ทัศนีย   

นนทะสร 
- ประกาศนยีบตัรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย (พยาบาล),  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 
- ค.บ. (การศึกษาพยาบาล),  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ม. (การบริหารการพยาบาล),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2 รศ.ดร.พิมพันธ  
เดชะคุปต 

- ค.บ. (เกียรตนิยิมเหรยีญทอง) (มัธยมศกึษา),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ม. (การสอนวิทยาศาสตร),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  สถาบันสําเร็จการศึกษา 
3 รศ.ดร.วรนุช  

แหยมแสง 
- ค.บ. (มัธยมศกึษา-การสอนวิชาคณิตศาสตร),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ม. (สถิติการศึกษา),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ด. (การวดัและประเมินผลการศึกษา),  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4 รศ.ดร.สมโภชน  
เอี่ยมสุภาษติ 

- ค.บ. (พลศึกษา),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
- M.S. (การบริหารการศึกษา),  Texas A & I University 
- Ph.D. (จิตวิทยาการศึกษา),  The University of Oklahoma 

5  รศ.ดร.สิทธิโชค  
วรานุสันติกูล 

- กศ.บ. (เกยีรตนิิยม) (คณิตศาสตร),  วิทยาลยัวิชาการศึกษาปทุมวัน 
- กศ.ม. (จิตวิทยา),  วิทยาลัยวชิาการศึกษาประสานมิตร 
- Ph.D. (Social Organization Psychology), Bringham Young University, 

Uitha, U.S.A. 
6 ผศ.ดร.วีระวฒัน  

ปนนิตามัย 
- วท.บ. (เกียรตนิิยม) (คณิตศาสตร),  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
- ศศ.บ. (รัฐศาสตร),  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- M.S. (Applied Psychology), The University of Georgia, U.S.A. 
- Ph.D. (Organizational Psychology & Industrial), The University of  

Georgia, U.S.A. 
- Cert. (Human Right and Gender Equal Status), Lund University, 

Sweden. 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน 
  กําหนดใหมีการฝกปฏิบัติงาน  เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณตรงในดานจิตวิทยาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมนุษยและองคการ หรือดานจิตวิทยาการปรึกษา หรือดานจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ  จากสภาพการณจริงในหนวยงาน  หรือโรงเรียน  หรือสถานศึกษาที่เกี่ยวของของรัฐหรือเอกชน  มี
การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานและสรุปผลการประเมิน  เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําดุษฎีนิพนธ 
  กําหนดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  เพื่อวัดศักยภาพทางวิชาการและ
ความพรอมในการทําดุษฎีนิพนธของนักศึกษากอนอนุมัติใหนักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ (Dissertation)  ซ่ึง
เปนการศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอมูล  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือเพื่อพัฒนาแกปญหาทาง
จิตวิทยาดานจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  หรือดานจิตวิทยาการปรึกษา  หรือดาน
จิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
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หมวดที่  4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอน  และการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.1  มีความรู  ความเขาใจอยางถองแท  ลึกซึ้งใน
ศาสตรและวิชาชีพทางจิตวิทยา 

- ศึกษา  วเิคราะห  สังเคราะหแนวคดิ  ทฤษฎีและ
งานวิจยัที่เกี่ยวของทางจิตวิทยาจากแนวคิดทาง
ตะวนัตกและตะวนัออก  เพือ่สรางองคความรู
และกลยุทธทีส่รางสรรค  โดยใชการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การสอนที่ใชปญหา
เปนฐาน  การวิจัยเปนฐาน  การเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐาน 

- ประยุกตใชแนวคิด  ทฤษฎี  และประสบการณ
ทางจิตวิทยา  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของผูเรียน  ตลอดทั้ง  วิชาการและวิชาชีพทาง
จิตวิทยา  โดยการฝกปฏิบัติ  พัฒนาโครงงาน  
และศึกษาวจิัยในประเด็นตางๆ  ที่เกี่ยวของ 

- ศึกษาประเด็นปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือ
ในสภาพจริง  เพื่อเสริมสรางประสบการณ  และ
การใชเทคโนโลยีในการพฒันางานดานวชิาการ  
การบริหาร  และบริการทางจิตวิทยาอยางมี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
จิตวิทยา  รวมทั้งเปนผูนําการพัฒนาจิตปญญา  
โดยการจดัโครงการตางๆ  การฝกอบรม  และการ
บริการชุมชน  

1.2  สามารถบูรณาการความรูทางจิตวิทยาและ
ศาสตรที่เกี่ยวของจากแนวคดิทางตะวันตกและ
ตะวนัออกไดอยางครอบคลุม  มีประสิทธิภาพ  
เพื่อสรางองคความรูและกลยุทธที่สรางสรรค 

1.3 มีวุฒิภาวะ  มุงพัฒนาตนเต็มศักยภาพ มีสมดุล
ในชีวิต  มีความรูสึกนึกคิดเปนอิสระ  กลา
แสดงออกอยางสรางสรรค  และมีปฏิสัมพันธ
ทางบวกกบัผูอ่ืน 

1.4  เปนผูที่สามารถเปนแบบอยางและเปนที่พึ่งของ
สังคมในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่  มุง
พัฒนามนุษยใหมีศักยภาพ  และคุณภาพที่
เหมาะสมกับความตองการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

1.5  สามารถประยุกตใชความรู  วิธีการและ
ประสบการณทางจิตวิทยา  เพื่อพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพทางจิตวิทยาในดานวชิาการ  บริหาร  
และบริการอยางมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพทางจิตวทิยา  

1.6  สามารถใชภาษาสากล  และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.7  เปนผูนําการพัฒนาจิตปญญา (Wisdom) ใหแก
มนุษยในสังคม 
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2.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ดานที่  1  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
วิชาชพีจิตวิทยา 

1.1  รูจักและยอมรับตนเอง สามารถวิเคราะห และ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของตนเอง 

1.2  เขาใจผูอ่ืน เคารพศักดิศ์รีและคุณคาของมนุษย  
ยอมรับความคดิเห็นและความแตกตางของ
บุคคล  ไมละเมิดสิทธิของบุคคล  หวงใยใน
สวัสดิภาพ  ใชหลักสิทธิมนุษยชนและความ
เปนกัลยาณมติร 

1.3  สามารถใชองคความรูทางจิตวิทยาในการ
เผชิญและจัดการปญหาดานคุณธรรม  
จริยธรรมทางวชิาการ  วิชาชีพ  และปญหา
ทางสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

1.4  สามารถใชดุลพินิจดานคุณธรรม  จริยธรรม
โดยใชวิธีการทางจิตวิทยา  และหลักฐานเชิง
ประจักษ  ดวยความซื่อสัตย  ยุติธรรม 

1.5  มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพของนกัจิตวิทยาไทย  โดยการทบทวน
แกไข  และเสนอคานิยมเชิงสรางสรรค  เพื่อ
จรรยาบรรณทีพ่ึงประสงคในบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

1.6  มีภาวะผูนาํที่กลาหาญทางจริยธรรม  และเปน
ตัวแบบทีด่ีในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และใหขอเสนอแนะแกสังคม  ตามหลัก
จรรยาบรรณวชิาชีพจิตวิทยา 

 
 
- ศึกษา  วเิคราะห  

สังเคราะหองคความรู
ทางจิตวิทยาในการรูจัก  
เขาใจและยอมรับตนเอง  
เขาใจ  เคารพศักดิ์ศรี  
และคุณคาของบุคคลอื่น  
รวมทั้ง  มีความสามารถ
ในการจดัการปญหา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาการและวิชาชีพ  
โดยสอดแทรกใน
รายวิชา  การจดั
โครงงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  และ
การทาํงานเปนทีม 

 
 
-   ประเมินกอน  ระหวาง

และหลังการสอน  
และภายหลังการทํา
โครงงานที่เกี่ยวกับ 
คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ดานที่  2  ความรู 
2.1  เขาใจถองแทและลึกซึ้งในองคความรูทาง

จิตวิทยารวมสมัย  และมีวิสัยทัศนถึงประเด็น
ปญหาสําคัญและสภาพความเปลี่ยนแปลงที่
ตองใชความรูจากศาสตรทางจิตวิทยา 

2.2  มีความรูและทักษะการวิจัยขั้นสูงอยางลุมลึก
และครอบคลุมในประเด็นปญหาที่สําคัญและ
วิกฤตการณที่จําเปนตองใชความรูจากศาสตร
ทางจิตวิทยา 

2.3  สรางองคความรูใหมและพัฒนานวัตกรรมจาก
การวิจัย  การวิเคราะห  สังเคราะห  บูรณาการ  
และพัฒนาขอสรุปที่เปนความกาวหนาของ
ศาสตรและวิชาชีพ  และเอื้อประโยชนสูงสุด
ตอมวลมนุษยและสังคม 

2.4  แสดงภาวะผูนําและมีบทบาทในการสรางองค
ความรู  และพัฒนานวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 
-   ศึกษา  วิเคราะห  

สังเคราะหสาระความรู  
แนวคดิ  ทฤษฎี  โดยใช
การสอนที่ใชปญหาเปน
ฐาน  การวจิัยเปนฐาน  
โครงงานเปนฐาน  การ
เรียนรูโดยใชสมองเปน
ฐาน  และการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
-   ประเมินนักศึกษากอน  

ระหวาง  และหลังการ
สอนเกี่ยวกับ  ความรู
ความเขาใจในเนื้อหา
สาระของแตละ
รายวิชา  จากการมี
สวนรวมในการเรียน
การสอน  การ
นําเสนอผลงาน  แฟม
สะสมผลงาน  และ
การสอบโดยใชหลัก
และแนวปฏิบตัิ
ทางการประเมนิ
ความสามารถที่
แทจริงของผูเรียน 
(Authentic 
Assessment)  

-   ใชรูปแบบการ
ประเมินจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม  
โดยเฉพาะจาก
นักศึกษา  อาจารย  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูที่
เกี่ยวของ 



 40 

มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ดานที่  3  ทักษะทางปญญา 
3.1  พัฒนาการคิดวิเคราะห  และแกปญหาอยาง

เปนระบบ  ดวยการใชองคความรู  วิธีการ  
และเครื่องมือทางจิตวิทยาทีห่ลากหลายและ
ทันสมัย  โดยคํานึงถึงประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2  บูรณาการแนวคดิ  ทฤษฎีในลักษณะสห
สาขาวิชา  รวมถึง  การใชภมูิปญญาไทยและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนประโยชนใน
การสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนใน
เชิงวิชาการและวิชาชีพ 

3.3  ออกแบบและพัฒนาโครงการวิจยัในเรื่องที่
ซับซอนเกี่ยวกับ  การพัฒนาองคความรูใหม  
หรือปรับปรุงแนวปฏิบัตใินวิชาชีพอยางมี
สัมฤทธิผล 

3.4  ดํารงตนเปนแบบอยางในการใฝรูและแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่อง  อยางมสีติสัมปชัญญะ  
เพื่อประโยชนในการพัฒนาตน  วิชาการ  
วิชาชีพ  และสังคม 

3.5  มีวิสัยทัศน  มองการณไกล  เสนอแนะทางออก
ที่สรางสรรค  บนพื้นฐานทางจิตวิทยา  เพือ่
ประโยชนตอมวลมนุษยและสังคม 

 
-   ฝกวิเคราะหทฤษฎีและ

ประสบการณทาง
จิตวิทยา รวมทั้ง  
งานวิจยัมาประยุกตใช  
เพื่อใหเกิดความชํานาญ
ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและผูอ่ืน 
เพื่อนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพการศกึษา 

-   ใชโครงงานทางจติวทิยา
เปนฐาน  โดยประยุกต
ทฤษฎีและงานวิจยัทาง
จิตวิทยามาใชในการ
พัฒนาโครงงาน 

-   ฝกวิเคราะหประเดน็
ปญหาทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานทางดาน
จิตวิทยา 

 
-   ประเมินนกัศึกษากอน

ระหวาง  และหลังการ
สอนเกี่ยวกับ  ทักษะ
การคิดวิเคราะห  การ
แกปญหาในการนํา
ความรู  และงานวิจยั
มาประยุกตใชกอน
และหลังการทาํ
โครงงานฝกปฏิบัติ
วิชาชีพ 

-   ใชรูปแบบการ
ประเมินจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม  
โดยเฉพาะจาก
นักศึกษา  อาจารย  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูที่
เกี่ยวของ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ดานที่  4  ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคล  
สังคม  และสภาพแวดลอมดวยความ
รับผิดชอบ 

4.1  นําความรูและวิธีการทางจิตวิทยามา
ประยุกตใชในการสรางเสริมปฏิสัมพันธและ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสรางสรรค 

4.2  มีบทบาทสําคัญในการใชหลักความรูทาง
จิตวิทยาในการวิเคราะหปญหา  ขจัดขอ
ขัดแยง  และสรางเสริมสันติสุขในมวลมนษุย 

4.3  มีทักษะในการทํางานเปนทีม  สามารถ
วางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และสามารถสรางโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับมนุษยและสังคมอยาง
สรางสรรค 

4.4  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษ  และ
แกปญหาความสัมพันธระหวางมนุษยและ
สภาพแวดลอม 

 
 
 
- ใชการสอนแบบรวมมือ 
- ทําโครงงานเปนกลุม 
- ทําโครงการความ

รวมมือระหวาง
หลักสูตร  ครอบครัว  
และเครือขายที่เกี่ยวของ 

 
 
 
-   ประเมินนักศึกษากอน

ระหวาง  และหลังการ
สอนเกี่ยวกับ  ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคล  ความ
รับผิดชอบในการ
เรียนรูภาคทฤษฎีและ
การฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

-   ใชรูปแบบการ
ประเมินจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม  
โดยเฉพาะจาก
นักศึกษา  อาจารย  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูที่
เกี่ยวของ 

ดานที่   5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  คัดกรองขอมูลและสาระทางวิชาการเชิง
คณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการศึกษาคนควาในประเด็นที่
สนใจ  สําคัญ  และซับซอนได 

5 .2   สรุปและเสนอแนะวิ ธีการแกปญหาใน
สาขาวิชาเฉพาะทางจิตวิทยา 

5.3  ส่ือสารเชิงวิชาการ   ทั้งในรูปแบบที่ เปน
ทางการและไมเปนทางการ  ผานสื่อประเภท

 
 
-  ใชการสอนเชงิ

วิเคราะห  สังเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ  และ
สรุปขอความรูจากการ
ทดสอบและการวิจัย 

- นําเสนอผลงานจากการ
ใชการซักถาม  โตตอบ  
การอภิปราย  การสราง

 
 
-  ประเมินนักศึกษากอน  

ระหวาง  และหลังการ
สอนเกี่ยวกับ  ทักษะ
การวิเคราะห  ทักษะ
การคนควา  และ
ความสามารถในการ
ใชตัวเลขเชิงสถิติเปน
แนวทางในการแกไข
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มาตรฐานผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
ตางๆ  โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคคล  
กลุมบุคคล  ทั้งในวงวิชาการ  วิชาชีพ  และ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

สถานการณจําลอง  การ
ทํารายงานและโครงงาน
ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 

- มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาหา
ความรู  แลกเปลี่ยน
ขอมูล  สรุปขอความรู  
และทํารายงานโดยใช
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

ปญหา 
-   ประเมินผลงานของ

นักศึกษาในรปูแบบ
ตางๆ  โดยใชการ
ส่ือสาร  สารสนเทศ
และเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส  

-   มีการใชรูปแบบการ
ประเมินจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุมโดยเฉพาะ
จากนกัศึกษา  อาจารย  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูที่
เกี่ยวของ 

ดานที่  6  ทักษะการเปนผูนาํการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาจติปญญา 

6.1   เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทิศทาง
ที่สอดคลองและเหมาะสมกบัความตองการ
จําเปนของมนษุยและสภาพแวดลอม 

6.2  เปนผูนําทางจิตปญญาในการพัฒนาตนและ
พัฒนาสังคมใหเจริญงอกงาม 

 
 
-   จัดทําโครงงานเกีย่วกับ

การพัฒนางานที่
สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

-   จัดทําโครงงานเกีย่วกับ
การพัฒนาตนฝก
ปฏิบัติการเจริญสติ 

 
 
-  ประเมินกอน  ระหวาง  

และหลังการทาํ
โครงงานพฒันาตน  
พัฒนางาน 

-  ประเมินโดยนักศึกษา  
อาจารย  และผูที่
เกี่ยวของ 

 
3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตวทิยา  สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
……………………………..  ระบุไวในภาคผนวก  ก.  ............................................................... 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในกาประเมินผลนกัศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

การประเมินผลการศึกษา  ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวาดวย  การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  หมวดที่  10  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดลําดับขั้นต่ํากวา  C  ในวิชาบังคับ  ตองลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซ้ําอีก
จนกวาจะสอบไดลําดับขั้นสูงกวา  C  ขึ้นไป 
  ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดลําดับขั้นต่ํากวา  C  ในวิชาเลือก  ตองลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซ้ําอีก
หรือเลือกศึกษาวิชาอื่นแทนได 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  ใชกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยา  ตามที่ระบุในมาตรฐานผลการเรียนรูของ  มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา (Course 
Specification)  และมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ  
(Curriculum Mapping)  จากนักศึกษาในระหวางที่ยังไมสําเร็จการศึกษา  และจากดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา  รวมทั้ง  จากผูใชดุษฎีบัณฑิตภายหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวาดวย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  หมวดที่  11  การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา 

 
หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม  ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณ  เพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง  การสนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ  การประชุมทางวิชาการ  ทั้งในประเทศ  และ/หรือตางประเทศ  หรือการลงเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ 
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2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณ  เพื่อสงเสริมการสอน
และการวิจัยอยางตอเนื่อง  การสนับสนุนดานการศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคการตางๆ  การประชุมทางวิชาการ  ทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

2.1.2  การเพิ่มพนูทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

2.2.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม 

2.2.2  มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
2.2.3  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
1.1  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร  ทําหนาที่รับผิดชอบ  กํากับดแูล  ใหคําแนะนาํ  และวางแผน  

การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่เกีย่วของ  ใหความเห็นชอบการจดัการเรียนการสอน  การเปด-ปด
รายวิชา  การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา  มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและมีการจัดกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะและความรูแกนกัศึกษารวมกบัอาจารยประจําหลักสูตร 

1.2  มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร  หนาที่จัดทําแผนกลยุทธ
และแผนการดําเนินงาน  บันทึกขอมูลตามระบบ  ISAD จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) และกรอก
ตารางขอมูลพื้นฐานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  เพื่อใชในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท) 

รายการ 
ปงบประมาณ (พ.ศ.) 

รอยละ 2554 2555 2556 2557 
1.  เงินเดือนและคาจางประจํา (เดิม)  อัตรา 
ที่ตองการใหม 

 
41.37 

 
1,787,267 

 
1,965,994 

 
2,162,593 

 
2,378,852 

2.  คาจางชั่วคราว - - - - - 
3.  คาตอบแทนใชสอยและคาวัสดุ 53.84 2,326,045 2,558,650 2,814,514 3,095,966 
4.  คาหนังสือ  วารสารและตํารา 1.91 82,712 90,983 100,082 110,090 
5.  คาเงินอุดหนุน - - - - - 
6.  คาใชจายอื่นๆ  2.87 124,072 136,479 150,127 165,140 

รวมท้ังสิ้น 100.00 4,320,096 4,752,106 5,227,316 5,750,048 
 คาใชจายตอหัวในการผลิตดุษฎีบัณฑิตตอหลักสูตร  476,651  บาทตอคนตลอดหลักสูตร 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
-  หองสัมมนา  1 
-  หองสัมมนา  2 
-  หองสัมมนา  3 
-  หอง  Incubation 
-  หอง  Resource Center 
-  หองปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
-  หองศูนยพัฒนาศักยภาพชีวิตและการทํางาน 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
-  เครื่องมือและสื่ออุปกรณการพัฒนาทางจิตวิทยา 
-  แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
-  คลินกิสุขภาวะ 
-  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางจิตวิทยา 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
-  ความพรอมและความเหมาะสมของสื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
-  ความเหมาะสมของสภาพภายในหองเรียน 
-  ความพรอมและความเหมาะสมของแหลงศึกษาคนควาในมหาวิทยาลัย 
-  ปจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนโดยภาพรวม 
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3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 
 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  โดยอาจารยใหม

จะตองมีวุฒิการศึกษาคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  ติดตาม  และทบทวนหลักสูตร 
 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผล  มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  ตลอดจน  แสวงหาขอมูล  ความคิดเห็นและการปรึกษาหารือรวมกับผูทรงคุณวุฒิ
และสมาคมวิชาชีพทางจิตวิทยา   เพื่อกําหนดแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรและไดดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 3.3  การเชิญอาจารยพิเศษและวิทยากรพิเศษ 
 มีการสรรหาและเชิญอาจารยพิเศษและวิทยากรพิเศษ  เพื่อเพิ่มพูนความรูรวมสมัยและ

ประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษาและคณาจารย 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ  โดยคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรกอนรับเขาทํางาน 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรใหมีการเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณในภาระงานที่รับผิดชอบ
โดยการอบรม  ดูงาน  ทัศนศึกษาและการวิจัยสถาบัน 
 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 มีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ  ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการวางแผนการ
เรียน  การลงทะเบียนเรียน  การเทียบโอนและการเพิกถอนรายวิชา  รวมทั้ง  การรักษาสถานภาพนักศึกษา
ตั้งแตนักศึกษาเขาเรียนจนสําเร็จการศึกษา  โดยอาจารยที่ปรึกษากําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาและให
คําปรึกษาแนะนํา  ทั้งดานวิชาการและกิจกรรมแกนักศึกษา  รวมทั้ง  มีการรวมกันทําโครงงานเพื่อการ
พัฒนาอยางสรางสรรค 
 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑติ 
 6.1  มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  เพื่อศึกษาทิศทางของ

ตลาดแรงงาน  ทั้งในระดับทองถ่ิน  ประเทศ  และระดับสากล 
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 6.2  มีการติดตามผลดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสวนของการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 6.3  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบัณฑิตและผูที่เกี่ยวของกับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร 

 6.4  มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน  นักศึกษา  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  เกณฑประเมิน  ดังนี ้
ตัวบงชี้และเปาหมาย ปการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ  80  มีสวนรวมในการ

ประชุม  เพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2.   มีรายละเอยีดของหลักสตูร  ตามแบบ  มคอ.2  ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ  

X X X X X 

3.   มีรายละเอยีดของรายวิชา  ตามแบบ  มคอ.3  กอนเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  ตามแบบ  มคอ.5  
ภายใน  30  วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 X X X X 

5.   จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  มคอ.7  
ภายใน  60  วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 X X X X 

6.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน  มคอ.3  ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

 X X X X 

7.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยทุธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดาํเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

  X X X 

8.  อาจารยใหมทุกคน (ถามี)  ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรยีนการสอน 

 X   X 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ  1  คร้ัง 

X X X X X 

10.  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)  ไดรับการพัฒนา
วิชาการ  และ/หรือวิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ  50  ตอป 

X X X X X 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย ปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ดุษฎีบัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไมนอยกวา  3.5  จากคะแนนเต็ม  5.0 

   X X 

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชดุษฎีบณัฑิตที่มีตอดุษฎีบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา  3.5  จากคะแนนเต็ม  5.0 

   X X 

13.   ผลงานดุษฎีนิพนธตองไดรับการตีพมิพหรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพีิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กล่ันกรอง (Peer Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนทีย่อมรับใน
สาขาวิชาจิตวทิยา 

   X X 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 5 9 9 12 13 
 

หมวดที่  8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  มีการประเมินการเรียนการสอน  โดยนกัศึกษาและโดยอาจารย  เพื่อนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาวิเคราะหจุดออนและจดุแข็งในการจัดการเรยีนการสอนของอาจารยผูสอน  เพื่อ
ปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม 

1.2  มีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2552 

1.3  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ 
1.4  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม 
1.5  มีการวเิคราะหจดุออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา  เพื่อปรับกลยุทธการสอนให

เหมาะสมกับนักศึกษา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  2.1  ประเมินหลักสูตรโดยนกัศึกษาปสุดทาย 
  2.2 ประเมินหลักสูตรโดยดษุฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  2.3 ประเมินหลักสูตรโดยผูใชดุษฎีบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย 
  2.4 ประเมินหลักสูตรโดยอาจารย 
  2.5 ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒภิายนอก 
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3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคณุภาพการศึกษาประจําป  ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน  หมวดที่  7  การ
ประกันคณุภาพหลักสูตร  ขอที่  7  ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย  3  คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา  อยางนอย  1  คน  ที่
ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 ใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  รวบรวมขอมูลจากการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย  นักศึกษา  ดุษฎีบัณฑิต  และผูใชดุษฎีบัณฑิต  รวมทั้ง  ขอมูลจาก  
มคอ.5  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  และ  มคอ.7  รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  เพื่อให
ไดทราบความตองการจําเปนและปญหาของการบริหารหลักสูตร  ทั้งภาพรวม  รายวิชา  และนําไปสูการ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรฯ  ตอไป  สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ  5  ป  
ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชดุษฎีบัณฑิต 
 

................................................ 
 
 



 
สารบัญ 

 
 หนา 
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ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 

123 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  คร้ังที่  5/2553  
เ ร่ือง  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา   เมื่อวันพุธที่  2  
กุมภาพันธ  2554 

124 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่  227/2553  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 

130 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
คร้ังที่  1/2553  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  ธันวาคม  2553 

131 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่  113/2553  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 

136 
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ภาคผนวก  ก. 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  สูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง  

มาตรฐานผลการเรียนรู ดานที่  1 ดานที่  2 ดานที่  3 ดานที่  4 ดานที่  5 ดานที่  6 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

หมวดวิชาแกน  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
จว 8011  ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม                         
จว 8012  กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนา

มนุษยตลอดชวงชีวิต 
 

                       

จว 8013  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา                         
จว 8014  สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา                         
จว 8015  การทดสอบและการประเมินทาง

จิตวิทยา 
                       

 

จว 8016  การวิจัยเชิงคุณภาพ                         

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ   วิชาเฉพาะ  9-15  หนวยกิต 
จว 8401  จิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ

มนุษยและองคการในบริบทสังคมพลวัต 
                        

จว 8402  จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง                         
จว 8403  สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการพัฒนา

ภาวะผูนําและทีมงาน 
                        

จว 8404  การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพ
มนุษยและองคการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ดานที่  1 ดานที่  2 ดานที่  3 ดานที่  4 ดานที่  5 ดานที่  6 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
จว 8405  สัมมนาการวิจัยประเด็นปญหาสําคัญทาง

จิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและ
องคการ 

      
                

  

วิชาเลือก  3-6  หนวยกิต 
จว 8406  การพัฒนาทุนมนุษยและผูมี

ความสามารถพิเศษ 
                        

จว 8407  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 

                        

จว 8408  นวัตกรรมการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพมนุษยและองคการแหงการ
เรียนรู 

                        

จว 8409  การพัฒนาโครงการและเทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 

                        

จว 8410  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดวย
เศรษฐกิจพอเพียง 

                        

กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
วิชาเฉพาะ  9-15  หนวยกิต 

จว 8501  ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการ
ปรึกษา 

                       
 

จว 8502  สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนน
ประสิทธิผล 

                        

จว 8503  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา                         

จว 8504  การฝกงานการปรึกษา                         
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มาตรฐานผลการเรียนรู ดานที่  1 ดานที่  2 ดานที่  3 ดานที่  4 ดานที่  5 ดานที่  6 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

จว 8505  กลยุทธและการฝกปฏิบัติการการปรึกษา
กลุม 

                        

วิชาเลือก  3-6  หนวยกิต 
จว 8506  การทํางานกลุมอยางมีประสิทธิผลกับ

ผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัว 

                       
 

จว 8507  สัมมนาการปรึกษาสําหรับบุคคลที่อยูใน
ภาวะวิกฤต 

                       
 

จว 8508  กระบวนทัศน  กลยุทธ  และการฝก
ปฏิบัติการปรึกษาชุมชน 

                       
 

จว 8509  นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาตน                         
จว 8510  การปรึกษาในองคกร                         
จว 8511  สัมมนาแนวโนมและนวัตกรรมการ

ปรึกษา 
                       

 

จว 8512  สัมมนาประเด็นปญหาทางจริยธรรมและ
กฎหมายในการปรึกษา 

                       
 

จว 8513  สัมมนาการประยุกตแนวทางศาสนาใน
การปรึกษา 

 
     

  
  

  
   

  
  

  
 

 
 

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
วิชาเฉพาะ  9-15  หนวยกิต 
จว 8601  สัมมนากลยุทธในการพัฒนาการเรียนรู

ของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ดานที่  1 ดานที่  2 ดานที่  3 ดานที่  4 ดานที่  5 ดานที่  6 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
จว 8602  การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก                           
จว 8603  สัมมนาประเด็นปญหาสําคัญของการ

วิจัยทางจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 

                        

จว 8604  การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนา
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

                        

จว 8605  สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยา
และภาวะผูนําเพื่อบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 

                        

วิชาเลือก  3-6  หนวยกิต 
จว 8606  สัมมนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
                        

จว 8607  สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการฟนฟู
สมรรถภาพของบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษวัยผูใหญ 

  
    

  
  

  
   

  
  

  
 

  

จว 8608  การศึกษาอิสระ                         
จว 8609  การประเมิน  คัดแยก  และวินิจฉัยบุคคล

ที่มีความตองการพิเศษ 
                  

 
     

วิชาเสริมพื้นฐาน  ไมนับหนวยกิต 

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  และกลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
จพ.5001  ศักยภาพและความแตกตางของมนุษย                         
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มาตรฐานผลการเรียนรู ดานที่  1 ดานที่  2 ดานที่  3 ดานที่  4 ดานที่  5 ดานที่  6 

รายวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
จพ.5005  วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทาง

จิตวิทยา 
                       

 

จพ.5901  การปรึกษาเชิงจิตวิทยา                         

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
จพ.5005  วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทาง

จิตวิทยา 
      

                
  

จว 8610  จิตวิทยาเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษ  

                        

จว 8611  พัฒนาการทางภาษาและความบกพรอง
ในการสื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
1.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา 

1.1 รูจักและยอมรับตนเอง  สามารถวิเคราะหและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของตนเอง 
1.2 เขาใจผูอื่น  เคารพศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย  ยอมรับความคิดเห็นและความ

แตกตางของบุคคล  ไมละเมิดสิทธิของบุคคล  หวงใยในสวัสดิภาพ  ใชหลักสิทธิ
มนุษยชนและความเปนกัลยาณมิตร  

1.3 สามารถใชองคความรูทางจิตวิทยาในการเผชิญและจัดการปญหาดานคุณธรรม  
จริยธรรมทางวิชาการ  วิชาชีพ  และปญหาทางสังคมไดอยางมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

1.4 สามารถใชดุลพินิจดานคุณธรรม  จริยธรรมโดยใชวิธีการทางจิตวิทยาและหลักฐาน
เชิงประจักษ  ดวยความซื่อสัตย  ยุติธรรม  

1.5 มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยาไทย  โดยการ
ทบทวน  แกไข  และเสนอคานิยมเชิงสรางสรรค  เพื่อจรรยาบรรณที่พึงประสงคใน
บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

1.6 มีภาวะผูนําที่กลาหาญทางจริยธรรม  และเปนตัวแบบที่ดีในการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  และใหขอเสนอแนะแกสังคมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 

2.  ดานความรู 
2.1 เขาใจถองแทและลึกซึ้งในองคความรูทางจิตวิทยารวมสมัย  และมีวิสัยทัศนถึง

ประเด็นปญหาสําคัญและสภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะตองใชความรูจากศาสตรทาง
จิตวิทยา  

2.2 มีความรูและทักษะการวิจัยขั้นสูงอยางลุมลึกและครอบคลุมในประเด็นปญหาที่สําคัญ
และวิกฤติการณที่จําเปนตองใชความรูจากศาสตรทางจิตวิทยา 

2.3 สรางองคความรูใหมและพัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  การวิเคราะห  สังเคราะห  
บูรณาการ และพัฒนาขอสรุปที่เปนความกาวหนาของศาสตรและวิชาชีพ  และเอื้อ
ประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยและสังคม 

2.4 แสดงภาวะผูนําและมีบทบาทในการสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  ดานทักษะทางปญญา 
3.1   พัฒนาการคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ  ดวยการใชองคความรู  วิธีการ  

และเครื่องมือทางจิตวิทยาที่หลากหลายและทันสมัย  โดยคํานึงถึงประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   3.2  บูรณาการ  แนวคิด  ทฤษฎีในลักษณะสหสาขาวิชา  รวมถึง  การใชภูมิปญญาไทยและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนประโยชนในการสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ 

3.3 ออกแบบและดําเนินโครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซอนเกี่ยวกับ  การพัฒนาองคความรูใหมหรือ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีสัมฤทธิผล 

3.4 ดํารงตนเปนแบบอยางในการใฝรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  อยางมีสติสัมปชัญญะเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาตน  วิชาการ  วิชาชีพ  และสังคม 

3.5 มีวิสัยทัศน  มองการณไกล  เสนอแนะทางออกที่สรางสรรคบนพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อ
ประโยชนตอมวลมนุษยและสังคม 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  สังคม  และสภาพแวดลอมดวยความรับผิดชอบ 
4.1 นําความรูและวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการสรางเสริมปฏิสัมพันธและชวยเหลือเพื่อน

มนุษยอยางสรางสรรค 
4.2 มีบทบาทสําคัญในการใชหลักความรูทางจิตวิทยาในการวิเคราะหปญหา  ขจัดขอขัดแยง  และ

สรางเสริมสันติสุขในมวลมนุษย  
4.3 มีทักษะในการทํางานเปนทีม   สามารถวางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถสรางโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษยและสังคมอยางสรางสรรค  
4.4 ปฏิบั ติตนเปนแบบอยางในการอนุรักษและแกปญหาความสัมพันธระหวางมนุษยและ

สภาพแวดลอม 
5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คัดกรองขอมูลและสาระทางวิชาการเชิงคณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การศึกษาคนควาในประเด็นที่สนใจ  สําคัญ  และซับซอนได 

5.2 สรุปและเสนอแนะวิธีการแกปญหาในสาขาวิชาเฉพาะทางจิตวิทยา 
5.3 สื่อสารเชิงวิชาการ  ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสื่อประเภทตางๆ  โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคคล/กลุมบุคคล  ทั้งในวงวิชาการ  วิชาชีพ  และสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.  ดานทักษะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจิตปญญา 
6.1 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทิศทางที่สอคลองและเหมาะสมกับความตองการจําเปน

ของมนุษยและสภาพแวดลอม 
6.2 เปนผูนําทางจิตปญญาในการพัฒนาตนและพัฒนาสังคมใหเจริญงอกงาม 
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จว 8001   ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม      3(3-0) 
PSY 8001  Systems and Theories of Modern Psychology 
 การวิเคราะหระบบ  ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา  องคความรูและวิธีการ
แสวงหาความรูทางจิตวิทยา  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ทิศทางใหมทางจิตวิทยาในการ
พัฒนามนุษย  และคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

จว 8011  ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม   3(3-0-6) 
PSY 8011  Systems and Theories of Modern Psychology 
 การวิเคราะหระบบ  ทฤษฎี  และหลักการทางจิตวิทยา  องคความรูและวิธีการ
แสวงหาความรูทางจิตวิทยา  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  การทําความเขาใจกับองคความรู
ของจิตวิทยาตะวันตกและจิตวิทยาตะวันออก และนํามาบูรณาการใชในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย 

 
 

- วิชาแกน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

จว 8002   กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต  3(3-0) 
PSY 8002  Paradigms and Strategies for Human Life Span Development 
 การวิเคราะห  ทบทวนและพัฒนาหลักการ  กรอบแนวคิดและกลยุทธที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนามนุษยทุกชวงวัย  โดยเนนความสําคัญของความตอเนื่อง
ของกระบวนการพัฒนาและบทบาทสําคัญของสังคมกรณและผลกระทบจากภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

จว 8012 กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต 3(3-0-6) 
PSY 8012  Paradigms and Strategies for Human Life Span Development 
 แนวคิดและกลยุทธการพัฒนามนุษยทุกชวงวัยในกรอบกระบวนทัศนแบบองค
รวม  ทั้งดานชีวภาพ  จิตวิทยา  และสังคม  โดยเนนความสําคัญที่บทบาทของสังคมกรณ
และผลกระทบจากสภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่มีตอการพัฒนาศักยภาพ
และความแตกตางของมนุษย 

 
 

- วิชาแกน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

จว 8003   ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา      3(3-0) 
PSY 8003  Advanced Research Methodology in Psychology 
 ปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยทางจิตวิทยาและวิธีการวิจัยเชิงประจักษ  มิติ
ตางๆ  ของการวิจัยทางจิตวิทยา  การวิจัยโดยวิธีธรรมชาติและวิธีทดลอง  การวิจัยใน
หองปฏิบัติการและการวิจัยภาคสนาม  การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
การวิจัยภาคตัดขวางและการวิจัยระยะยาว  การวิจัยเปนรายบุคคลและการวิจัยเปนกลุม  
การออกแบบการวิจัยและจรรยาบรรณของการวิจยัทางจิตวิทยา 
 

จว 8013 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา   3(3-0-6) 
PSY 8013 Advanced Research Methodology in Psychology 
 ปรัชญาการวิจัยทางจิตวิทยา  ประเภทการวิจัย  วรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  กรอบแนวคิดในการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระดับสูงในการพัฒนางานวิจัย  การนําเสนอผลงานวิจัย  และจรรยาบรรณการ
วิจัยทางจิตวิทยา 
 

 
 

- วิชาแกน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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จว 8004   สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา    3(3-0) 
PSY 8004  Advanced Statistics forPsychological Research 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวาง  ขอมูลดวยสถิติที่ใชพารามิเตอรและสถิติที่ไมใชพารามิเตอร  
การวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา กลยุทธในการเลือกใชสถิติ
ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลพหุระดับและโมเดลเชิงสาเหต ุ

จว 8014 สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา   3(3-0-6) 
PSY 8014  Advanced Statistics for Psychological Research 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดวยการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางขอมูลดวยสถิติที่ใชพารามิเตอรและสถิติที่ไมใชขอตกลงเบื้องตน
เกี่ยวกับพารามิเตอร  การวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา  การ
เลือกใชสถิติขั้นสูงที่มีขอมูลพหุระดับและการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ 

 
 

- วิชาแกน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

จว 8005   การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา   3(3-0) 
PSY 8005  Psychological Testing and Assessment 
 แนวคิด  ทฤษฎีและกลยุทธการทดสอบและการประเมินดานพุทธิพิสัย  จิต
พิสัย  และทักษะพิสัย  การพัฒนาเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสัมภาษณ  การสังเกต  แบบทดสอบมาตรฐาน  และ
แบบวัดตางๆ  การวิเคราะหและบูรณาการผลการประเมิน  และจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของ 

จว 8015 การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา  3(3-0-6) 
PSY 8015  Psychological Testing and Assessment 
 แนวคิดพื้นฐานในการทดสอบ  การออกแบบและการสรางเครื่องมือทาง
จิตวิทยา  การบริหารการใชเครื่องมือ  และการใหคะแนน   การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ
ทางจิตวิทยาในการทดสอบและการประเมินพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  การ
วิเคราะหผลการทดสอบและการรายงานผลการทดสอบ  จรรยาบรรณและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 

 
 

- วิชาแกน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

จว 8006  การวัดและการประเมินเชิงกลยุทธเพื่อการประกันคุณภาพ  3(3-0) 
PSY 8006  Strategic Measurement and Evaluation for Quality Assurance 
 แนวคิด  กลยุทธ  และวิธีการวัดและการประเมินในการประกันคุณภาพ  การ
วิเคราะหและพัฒนาเกณฑสมรรถนะเทียบเคียง  การสรางและพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพ  
การสรางและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมิน  การพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน 

 
 

- 

 
 

- ยกเลิก 

 
 

- 

จว 8016  การวิจัยเชิงคุณภาพ    3(3-0-6) 
PSY 8016  Qualitative Research 

 ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ความตองการจําเปนที่จะตองผสมผสาน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีการนําเสนอ  
ตีความ  และรายงานผลขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
 

- วิชาแกน 
- รายวิชาใหม 
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กลุมวิชาจิตวิทยาการเรียนรูและการสอน (Psychology of Learning and Instruction) 
และกลุมวิชาจิตวิทยาการบริหารจัดการ (Psychology for Management) 

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  
(Psychology for Developing Human Potentials and Organizations) 

นํากลุมวิชามายุบรวมกัน 

จว 8101  จิตวิทยาการเรียนรูและการสอนเพื่อการพัฒนาในบริบทสังคมพลวัต  3(3-0)  
PSY 8101  Psychology of Learning and Instruction for Development in the 

Dynamic Social Contexts 
 กระบวนทัศนและรูปแบบแนวใหมของการจัดการเรียนรูและการสอนที่เนน
การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหพรอมรับและสามารถจัดการกับสภาพสังคมพลวัตที่
มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  การศึกษา  วิเคราะห  สังเคราะห
และฝกปฏิบัติรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาเปนหลักและการวิจัยเปนหลัก  การ
จัดการเรียนรูแบบชวยเสริมศักยภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง  
สามารถรวมมือกับผูอื่นและเปนผูนําในการประยุกตจิตวิทยาการเรียนรูและการสอน
ไปใชในการแกปญหาวิกฤติในสังคม 
 

จว 8401  จิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการในบริบทสังคม
พลวัต      3(3-0-6) 

PSY 8401  Psychology for Learning and Developing of Human Potentials and 
Organizations in the Dynamic Social Contexts 

กระบวนทัศนใหมของการจัดการเรียนรูและการพัฒนาที่หลากหลายในการ
สรางเสริมศักยภาพมนุษยและองคการใหพรอมรับและสามารถจัดการกับสภาพสังคม
พลวัต  รูปแบบการจัดการเรียนรูและการพัฒนาที่ผสมผสานองคความรูระดับปจเจก
บุคคล  ระดับกลุม  และระดับองคการ  โดยใชฐานจากปญหา  การวิจัย  โครงงาน  การ
สอนแบบชวยเสริมศักยภาพ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการสรางความรูดวยตนเอง  การสอนงาน  การเปนพี่เลี้ยงการทํางาน  
และเปนผูนําในการประยุกตใชจิตวิทยาการเรียนรูและรูปแบบการพัฒนารวมสมัย 

-  
 
 
 

- วิชาเฉพาะ 
- บูรณาการจากรายวิชา  

จว 8101 และ จว 8201 

จว 8201   จิตวิทยาการบริหารจัดการในสังคมที่เปลี่ยนแปลง    3(3-0) 
PSY 8201  Psychology for Management in the Changing Society 
 การวิเคราะหปรัชญาจิตวิทยาการบริหารจัดการในบริบทสภาพแวดลอม  
เทคโนโลยี  วัฒนธรรมและภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง  ทฤษฎี  โครงสรางและ
พฤติกรรมองคการ  กลยุทธการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  การบริหารจัดการความ
ขัดแยง  การสื่อสารและการเจรจาตอรอง  ความคิดสรางสรรคและการ ตัดสินใจระดับ
กลยุทธและดําเนินการ  การพัฒนาภาวะผูนําและทีมงานประสิทธิผล  องคการแหงการ
เรียนรูและการจัดการความรูเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการใหมีคุณภาพและดุลย
ภาพ 
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- 

จว 8402  จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
PSY 8402  Psychology for Change Management 
 การสรางเสริมความรูความเขาใจ  และแนวคิดเชิงบวก  ในการพัฒนามนุษยให
มีศักยภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีภาวะผูนําในการเพิ่มพลังความรวมมือ  ลดความ
ขัดแยงและการตอตานของทีมงาน  เพื่อดุลยภาพระหวางประสิทธิผลของบุคคล  องคการ  
และสังคม 

 
 
- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

จว 8204  สัมมนาการพัฒนาภาวะผูนําและทีมเพื่อองคการประสิทธิผล 3(3-0) 
PSY 8204  Seminar in Leadership and Team Development for Effective 

Organization 
 สัมมนาทฤษฎีภาวะผูนําและบทบาทผูนําองคการ  วิสัยทัศน  พฤติกรรมและ
คุณธรรม  จริยธรรมของผูนํา  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงองครวมเพื่อสราง
พลังอํานาจและความรวมมือของทีมงาน  การรวมเรียนรูอยางสรางสรรค  และพัฒนา
นวัตกรรมสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จและประสิทธิผลขององคการ 

จว 8403  สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการพัฒนาภาวะผูนําและทีมงาน  3(3-0-6) 
PSY 8403  Seminar on Contemporary Issues in Leadership and Team 

Development 
 สัมมนาทฤษฎีภาวะผูนําและทีมงาน  วิสัยทัศน  บทบาท  พฤติกรรม  และ
คุณธรรม  จริยธรรม  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงองครวม  เพื่อสรางพลัง
อํานาจ  ความรวมมือ  และจิตปญญาของผูนําและทีมงาน 

 
 
 
- วิชาเฉพาะ 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

จว 8103   การฝกปฏิบัติงานการเรียนรูและการสอน   3(1-4)  
PSY 8103  Practicum in Learning and Instruction 
 การฝกปฏิบัติงานการเรียนรูและการสอนในสถาบันการศึกษาหรือใน
องคการภาครัฐหรือเอกชนตามความสนใจหรือความถนัดของนักศึกษา  ดวยการนํา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประยุกตใชในการฝกปฏิบัติงานการ
เรียนรูและการสอน  การวิจัยและการพัฒนามนุษย  โดยนักศึกษานําเสนอโครงการ  
แผนงานและฝกปฏิบัติงาน  จัดใหมีการอภิปรายเชิงวิพากษผลการฝกปฏิบัติงานใน
สถาบันการศึกษาหรือองคการที่เกี่ยวของ 

จว 8404  การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 3(1-4-6) 
PSY 8404  Practicum for Developing Human Potential and Organizations 
 การฝกปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการแนวคิด  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  ในสถานบันการศึกษา  หรือ
ในองคกรภาครัฐและเอกชน  การนําเสนอโครงการ  การปฏิบัติตามแผน  รายงานผลการ
ฝกปฏิบัติงาน  และจัดใหมีการอภิปราย  การวิพากษ  และสรุปผลการฝกปฏิบัติงานใน
รูปแบบของการเสวนาวิชาการ  เวทีวิทัศน  และการจัดนิทรรศการ 

 
 
- วิชาเฉพาะ 
- บูรณาการจากรายวิชา 

จว 8103 และ จว 8203 

จว 8203  การฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการบริหารจัดการ   3(1-4) 
PSY 8203  Practicum in Psychology for Management 
 การฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาการบริหารจัดการในองคการภาครัฐหรือ
เอกชน  ในลักษณะผสมผสานระหวางการปฏิบัติจริงและหลักการ  ทฤษฎี  ผลการวิจัย  
ประกอบดวย  การตัดสินใจเลือกองคการและนําเสนอโครงการศึกษา  การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน  กรอบแนวคิด  ทฤษฎี  แผนงานและกระบวนการที่ใชในการพัฒนาองคการ  
ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่กําหนดในสภาพจริงรวมกับองคการ  และสัมมนาผล
การฝกปฏิบัติงาน 
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จว 8102  สัมมนากลยุทธและแนวโนมของการวิจัยทางการเรียนรูและการสอน  3(3-0) 
PSY 8102  Seminar on Research Strategies and Trends in Learning and 

Instruction 
 สัมมนาปรัชญา  ทฤษฎี  แผนกลยุทธและทักษะการวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูและการสอน  ประเด็นปญหาการวิจัยการจัดการเรียนรูและการสอนที่เกี่ยวของ
กับปจจัยทางจิตวิทยา  วิสัยทัศนเกี่ยวกับแนวโนมการวิจัยทางจิตวิทยาการจัดการ
เรียนรูและการสอน  การอภิปรายเชิงวิพากษ  การวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยและ
วิธีการใหมในการสรางองคความรูทางจิตวิทยาการเรียนรูและการสอน 

จว 8405  สัมมนาการวิจัยประเด็นปญหาสําคัญทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย
และองคการ     3(3-0-6) 

PSY 8405  Research Seminar on Critical Issues in Psychology for Developing 
Human Potential and Organizations 

 การอภิปรายเชิงวิพากษประเด็นปญหาสําคัญในการวิจัยและกลยุทธทาง
จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  การวิเคราะห  สังเคราะห  
สรุปแนวโนมการวิจัยทางจิตวิทยา  และการผสมผสานองคความรูจากศาสตรทางจิตวิทยา
ตะวันตกและจิตวิทยาตะวันออกในการพัฒนาการวิจัยใหมีประสิทธิผล 

 
 
 
 
- วิชาเฉพาะ 
- บูรณาการจากรายวิชา 

จว 8102 และ จว 8105 

จว 8205   สัมมนานวัตกรรมและประเด็นรวมสมัยในจิตวิทยาการบริหารจัดการ 3(3-0) 
PSY 8205  Seminar on Innovations and Contemporary Issues in Psychology for 

Management 
 สัมมนาทฤษฎี  ผลการวิจัย  ประเด็นรวมสมัยและประเด็นปญหาทาง
จิตวิทยาการบริหารจัดการยุคโลกาภิวัตน  กรณีศึกษาจิตวิทยาการบริหารจัดการใน
องคการลักษณะตางๆ  และเสนอกรอบแนวคิด  ทิศทางการพัฒนา  การสรางสรรค
นวัตกรรมทางจิตวิทยาการบริหารจัดการบนฐานการจัดการความรู  และการบูรณาการ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและบริบทที่เกี่ยวของ  แนวทางการวิจัยทางจิตวิทยาการ
บริหารจัดการ 
 
 

- 

จว 8406  การพัฒนาทุนมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษ  3(3-0-6) 
PSY 8406  Human Capital and Talent Management 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษที่
สรางคุณคาหรือนวัตกรรมใหกับสังคมและองคการ  บทบาทของผูนําในการบริหาร
จัดการทุนมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษในการวางระบบและแผนกลยุทธที่เกี่ยวกับ
การกําหนดนิยาม  การสรรหา  รูปแบบการใช  การประเมินผลการใช  การธํารงรักษา  
การพัฒนา  และการสืบทอดตําแหนง  เพื่อสรางเสริมความสมดุลระหวางสัมฤทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  ความผาสุกจากคุณภาพชีวิตของบุคคลและประสิทธิผลสูงสุดขององคการ 

 
 
 
 
- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

จว 8107   การเรียนรูคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  3(3-0)  จว 8407  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมที่เปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)  
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PSY 8107  Morality and Ethics Learning in the Changing Society 
 การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่สอดคลองเกื้อกูลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม  ความรู  ทัศนคติและทักษะที่
จําเปนตอการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการสรางบุคคลที่สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  กอรปดวยคุณธรรมและคุณประโยชน  ทั้งตอตนเองและสังคม
สวนรวม 

PSY 8407  Morality and Ethics Development in the Changing Society 
การวิเคราะหเชิงทฤษฎีและขอเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่

สอดคลองเกื้อกูลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม  ความรู  ทัศนคติและทักษะที่
จําเปนตอการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางบุคคลใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  คุณธรรม  และคุณประโยชน  ทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม 

 
- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  และ

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

จว 8105  การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคการแหงการเรียนรู   3(3-0)  
PSY 8105  Knowledge Management for Learning Organization Development 
 แนวคิดและหลักการการจัดการความรู  องคประกอบขององคการแหงการ
เรียนรู  กลยุทธการจัดการความรูและการพัฒนาองคการแหงการเรียนรู  การสรางขีด
ความสามารถในการเรียนรูและวัฒนธรรมขององคการ  สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
จัดการความรูในองคการ  การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู 

จว 8408  นวัตกรรมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการแหงการเรียนรู  
      3(3-0-6) 

PSY 8408  Innovative Knowledge Management for Developing Human Potential 
and Learning Organization 

 แนวคิด  หลักการ  และเปาหมายของการจัดการความรู  การใชการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือ  เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการแหงการเรียนรู  กลยุทธการ
บริหารจัดการความรูสูการปฏิบัติ  การสรางขีดความสามารถในการเรียนรูและวัฒนธรรม
ขององคการ  ปจจัยที่เอื้อตอการจัดการความรู  การวางแผนการจัดการความรู  การติดตาม
ประเมิน  และพัฒนาการจัดการความรู  เพื่อสงเสริมศักยภาพมนุษยและการเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

 
 
 
 
- วิชาเลือก 
- บูรณาการจากรายวิชา 

จว 8105, จว 5206 และ 
จว 8209 จว 8206  จิตวิทยาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อองคการดุลยภาพ  3(3-0) 

PSY 8206  Psychology of Human Resource Management for Balanced 
Organization 

 ธรรมชาติของมนุษย  พฤติกรรมระดับบุคคล  กลุมและองคการ  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษยดานการสรรหา  และการคัดเลือกบุคคล  การจูงใจและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน  การพัฒนา  ธํารงรักษา  สงเสริมความมั่นคงและคุณภาพชีวิต  
เพื่อบรรลุดุลยภาพของบุคคล  ครอบครัวและองคการ 
จว 8209  สัมมนาการบริหารจัดการองคการยุคใหม    3(3-0) 
PSY 8209  Seminar in Modern Organization Management 
 สัมมนาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมองคการ  
พฤติกรรมบุคคลและกลุมในองคการ  องคการเสมือนจริง  องคการบริหารตนเอง  
องคการคุณภาพ  องคการอัจฉริยะ  องคการในอนาคต  การบริหารจัดการอยางสมดุล  
การเทียบเคียงสมรรถนะ  และบรรษัทภิบาล 



 62 

หลักสูตรฯ  2549 หลักสูตรฯ  2554 เหตุผลประกอบ 

จว 8104   การพัฒนาโครงการและเทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิผล
        3(3-0) 
PSY 8104  Project Development and Evaluation Techniques for Effective 

Learning Performance 
 แนวคิดและทฤษฎีในการวางแผนและออกแบบโครงการจัดการเรียนรู  การ
ดําเนินงาน  การกํากับ  ดูแล  การพัฒนางาน  การตรวจสอบและประเมินโครงการ  การ
กําหนดตัวชี้วัด  ขั้นตอนการประเมิน  เทคนิคการประเมินความจําเปน  การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ  การติดตามกํากับโครงการ  การประเมินดานความคุมคา  
ประสิทธิผล  รวมถึง  ผลผลิตและผลกระทบของโครงการ 

จว 8409  การพัฒนาโครงการและเทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 
    3(3-0-6) 

PSY 8409  Project Development and Evaluation Techniques for Effective Learning 
Performance 

 แนวคิดและทฤษฎีในการวางแผนและออกแบบโครงการจัดการเรียนรู  การ
ดําเนินงาน  การกํากับ  ดูแล  การพัฒนางาน  การตรวจสอบและประเมินโครงการ  การ
กําหนดตัวชี้วัด  ขั้นตอนการประเมิน  เทคนิคการประเมินความจําเปน  การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ  การติดตามกํากับโครงการ  การประเมินดานความคุมคา
ประสิทธิผล  รวมถึง ผลผลิตและผลกระทบของโครงการ 

 
 
 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  แต

คําอธิบายรายวิชาคง
เดิม 

 

จว 8210  การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0) 
PSY 8210  Developing Quality of Life through Sufficiency Economy 
 แนวคิดและการวิเคราะหเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน  บทบาท  วิธีการและกลยุทธทางจิตวิทยาใน
การพัฒนาเครือขายการเรียนรูและการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และรัฐ 

จว 8410  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดวยเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
PSY 8410  Developing Quality of Work Life through Sufficiency Economy 
 แนวคิดและการวิเคราะหเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน  บทบาท  วิธีการและกลยุทธทางจิตวิทยาในการ
พัฒนาเครือขายการเรียนรูและการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และรัฐ 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  แต

คําอธิบายรายวิชาคง
เดิม 

 

จว 8106  กลยุทธการเรียนรูและการสอนเชิงบูรณาการ     3(3-0)  
PSY 8106  Strategies for Integrative Learning and Instruction 
 กลยุทธและทักษะการจัดการเรียนรูและการสอนในสภาพการณตางๆ การจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและการสอนดวยการบูรณาการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การวัดและประเมินตามสภาพจริง  การฝกปฏิบัติและ
สาธิตผลงานตนแบบการจัดการเรียนรูและการสอนเชิงบูรณาการ 

 
 

- 

 
 

- ยกเลิก 
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จว 8202  สัมมนาจิตวิทยาสําหรับการบริหารจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลาย 3(3-0) 
PSY 8202  Seminar in Psychology for Managing Cultural Diversity  
 สัมมนาทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตและงานตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง  การพัฒนาคานิยมและพฤติกรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก  บทบาทของจริยธรรมในการบริหาร
จัดการ  จรรยาบรรณของนักบริหารและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ  การประยุกต
หลักศาสนาและแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล  คุณภาพชีวิต  คุณภาพงานและ
สังคมสันติภาพ 
 

 
 

- 

 
 

- ยกเลิก 

จว 8207  จิตวิทยาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนา  3(3-0) 
PSY 8207  Psychology  of  Strategic  Management  for  Development 
 แนวคิด  องคประกอบและรูปแบบของกลยุทธองคการ  วิสัยทัศนและ
กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  การวางแผนเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม  กล
ยุทธการพัฒนาองคการที่ยั่งยืนโดยอาศัยปจจัยทางจิตวิทยา 
 

 
 

- 

 
 

- ยกเลิก 

จว 8208   สัมมนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองคการ  
         3(3-0) 
PSY 8208  Seminar in Creative Problem Solving for Organizational Change 
 สัมมนาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดรูปแบบตางๆ  คุณสมบัติที่
เอื้ออํานวยตอการคิด  ลักษณะการคิดและทักษะการคิด  เทคนิคและกระบวนการคิด
แกปญหา  กลยุทธการสรางเสริมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค  เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาในระดับบุคคล  กลุมและองคการ 

 
 

- 

 
 

- ยกเลิก 
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กลุมวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
(Counseling Psychology) 

กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
(Counseling Psychology) 

เปลี่ยนชื่อกลุมวิชาให
สอดคลองกับสมาคม
จิตวิทยาการปรึกษา 

จว 8301  ทฤษฎีและกลยุทธการใหคําปรึกษา    3(3-0) 
PSY 8301  Theories and Strategies for Counseling 
 การวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  เทคนิค  กระบวนการและการพัฒนาทักษะการ
ใหคําปรึกษา  การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําแนวคิดและกลยุทธของทฤษฎีการให
คําปรึกษาไปประยุกตใช  การพัฒนารูปแบบการใหคําปรึกษาโดยผสมผสานทฤษฎี
ตางๆ  ของการใหคําปรึกษาใหสอดคลองกับประเด็นปญหาของผูรับบริการใน
สภาพการณตางๆ  รวมทั้งจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

จว 8501  ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษา  3(3-0-6) 
PSY 8501  Counseling Theories, Strategies and Practices  
 การวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  เทคนิค  กระบวนการและการฝกปฏิบัติการ
ปรึกษาการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําแนวคิดและกลยุทธของทฤษฎีการปรึกษาไป
ประยุกตใชการฝกปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการปรึกษาใหสอดคลองกับประเด็นปญหา
ของผูรับบริการในสภาพการณตางๆ  จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
 

- วิชาเฉพาะ 
- เปลี่ยนรหัส  ชื่อวิชา  

และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

จว 8302   สัมมนาการใหคําปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธิผล  3(3-0) 
PSY 8302  Seminar in Effective Family Counseling 
 การอภิปราย  วิเคราะห  แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  กลยุทธ  การวางแผน
และการฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาครอบครัว  การประเมินครอบครัว  การศึกษา
ประเด็นปญหาครอบครัว  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การกําหนดยุทธศาสตร  มาตรการ
ปองกัน  และแกไขปญหาครอบครัว  เพื่อใหเกิดความผาสุกในครอบครัว 

จว 8502  สัมมนาการปรึกษาครอบครัว ที่มุงเนนประสิทธิผล 3(3-0-6) 
PSY 8502  Seminar in Effective Family Counseling 
 การอภิปราย  วิเคราะห  แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  กลยุทธ  การวางแผน
และการฝกปฏิบัติการปรึกษาครอบครัว  การประเมินครอบครัว  การศึกษาประเด็นปญหา
ครอบครัวและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การกําหนดกลยุทธ  การปองกัน  แกปญหา  และ
เสริมสรางครอบครัว  รวมทั้ง  คุณธรรม  จริยธรรมในการใหการปรึกษาครอบครัว 

 
 

- วิชาเฉพาะ 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

ภาษาไทย  และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

จว 8307   การวิจัยปฏิบัติการทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษา   3(3-0) 
PSY 8307  Action Research in Counseling Psychology 
 แนวคิดเชิงทฤษฎี  วงจรของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  การฝกปฏิบัติการ
พัฒนาโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการปองกันและแกปญหาที่เกิดขึ้นในสภาพจริงของ
สังคมและเพื่อพัฒนาองคความรู  ตลอดทั้งวิธีการใหม  ซึ่งสามารถนําไปสูการสราง
นวัตกรรมปฏิบัติการทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

จว 8503  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(3-0-6) 
PSY 8503  Research Seminar in Counseling Psychology 
 สมัมนาประเด็นปญหาการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา  การวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัย  การฝกปฏิบัติการพัฒนาโครงการวิจัย  การอภิปรายเชิงวิพากษ  และ
จรรยาบรรณของการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา 

 
 

- วิชาเฉพาะ 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

ภาษาไทย  และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 
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จว 8303   การฝกปฏิบัติงานการใหคําปรึกษา     3(1-4) 
PSY 8303  Counseling Practicum   
 การฝกปฏิบัติงานการใหคําปรึกษารายบุคคล  กลุมและครอบครัว  
ประกอบดวย  การนําเสนอ  โครงการฝกปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนา
ผูรับบริการตลอดทั้งปองกันและแกปญหาโดยผสมผสานแนวคิดและเทคนิคตางๆ  ใน
การใหคําปรึกษา  การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาและงานวิจัยที่  เกี่ยวของ  
ฝกปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากอาจารยที่รับผดิชอบ  และสัมมนาผลการฝก
ปฏิบัติงาน 

จว 8504  การฝกงานการปรึกษา    3(1-4-6) 
PSY 8504  Counseling Internship 
 การฝกงานการปรึกษารายบุคคล  กลุมและครอบครัว  การนําเสนอโครงการ  
ฝกงานและแผนการฝกงานการปรึกษา  เพื่อปองกัน  แกปญหา  และพัฒนาผูรับบริการ  
โดยบูรณาการแนวคิดและเทคนิคตางๆ  ในการปรึกษา  การทดสอบ  และการประเมิน
ทางจิตวิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสรุปผลการฝกงาน  สัมมนาผลการฝกงาน  และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการฝกงานการปรึกษา 

 
 

- วิชาเฉพาะ 
- เปลี่ยนรหัส  ชื่อวิชา  

และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

จว 8304  กลยุทธการสรางสรรคการใหคําปรึกษากลุม   3(3-0) 
PSY 8304  Strategies for Creating Group Counseling 
 การวิเคราะหแนวคิด  กระบวนการและกลยุทธการสรางสรรคการให
คําปรึกษากลุม  การพัฒนาทักษะการเปนผูนํากลุม  การเปนสมาชิกกลุมและการให
คําปรึกษากลุม  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษากลุม  การพัฒนา
รูปแบบการใหคําปรึกษากลุม  โดยผสมผสานแนวคิดตางๆ  ของการใหคําปรึกษากลุม  
เพื่อประยุกตใชในการปองกันและแกปญหาของผูรับบริการในสภาพการณตางๆ 

จว 8505  กลยุทธและการฝกปฏิบัติการการปรึกษากลุม  3(2-2-6) 
PSY 8505  Strategies and Practices for Group Counseling 
 การวิเคราะหแนวคิด  กระบวนการและกลยุทธการปรึกษากลุม  การพัฒนา
ทักษะการเปนผูนํากลุม  การเปนสมาชิกกลุมและการฝกปฏิบัติการปรึกษากลุม  
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรึกษากลุม  การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุม  โดย
บูรณาการแนวคิดและเทคนิคตางๆ  ในการปรึกษากลุม  เพื่อการปองกัน แกปญหา  และ
พัฒนาผูรับบริการในสภาพการณตางๆ  และจรรยาบรรณในการปรึกษากลุม 

 
 

- วิชาเฉพาะ 
- เปลี่ยนรหัส  ชื่อวิชา  

และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

จว 8306   การทํางานกลุมอยางมีประสิทธิผลกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุใน
ครอบครัว      3(3-0) 

PSY 8306  Effective Group Work with the Elderly and Family Caregivers 
 สาระสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  ลักษณะ
พลวัตกลุม  ขั้นตอน ในการพัฒนากลุม  กลยุทธ  ทักษะและวิธีการดําเนินการในการ
ทํางานกลุมกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุ  การพัฒนาโครงการและการฝก
ปฏิบัติการทํางานกลุมกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุ 

จว 8506  การทํางานกลุมอยางมีประสิทธิผลกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 
      3(2-2-6) 

PSY 8506  Effective Group Work with the Elderly and Family Caregivers 
 สาระสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  ลักษณะ
พลวัตกลุม  ขั้นตอนในการพัฒนากลุม  กลยุทธ  ทักษะ  และวิธีการดําเนินการในการ
ทํางานกลุมกับผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุ  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุและผูใหการดูแลผูสูงอายุ  การพัฒนาโครงการ  การฝกปฏิบัติการทํางานกลุมกับ
ผูสูงอายุ  และผูใหการดูแลผูสูงอายุ  และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  แต

คําอธิบายรายวิชาคง
เดิม 
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จว 8305 สัมมนาการใหคําปรึกษาบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤติ   3(3-0) 
PSY 8305  Seminar on Counseling People in Crisis 
 การศึกษาและวิเคราะหหลักการ  กลยุทธ  กรอบแนวคิดในการใหคําปรึกษา
เพื่อใหความชวยเหลือบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤติ  ที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ไมพึง
ประสงคในสังคม  การใชความรุนแรงใน  ครอบครัว  การกดขี่ทางเพศ  การแปลกแยก
ทางสังคม  และการแกปญหาชีวิตในภาวะวิกฤติ  ตลอดทั้ง การหาแนวทางปองกัน  
และแกปญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค 

จว 8507  สัมมนาการปรึกษาสําหรับบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤติ   3(3-0-6) 
PSY 8507  Counseling Seminar for People in Crisis 
 การศึกษาและวิเคราะหหลักการ  กลยุทธ  กรอบแนวคิดในการปรึกษาเพื่อให
ความชวยเหลือบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤติ  ที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรง  การกดขี่ทาง
เพศ  การแปลกแยกทางสังคม  การแกปญหาชีวิตในภาวะวิกฤติ  และการจัดการความ
ขัดแยง  การพิจารณาแนวทางปองกัน  และแกปญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค  การวิจัยเพื่อใหการปรึกษาบุคคลที่อยูในภาวะวิกฤติ
และคุณธรรม  จริยธรรมที่เกี่ยวของ 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัส  ชื่อวิชา  

และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

จว 8308   กระบวนทัศนและกลยุทธการใหคําปรึกษาชุมชน    3(3-0) 
PSY 8308  Paradigms and Strategies for Community Counseling 
 การวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธในการใหคําปรึกษาชุมชน  การวิเคราะห
นโยบาย  การบริหารจัดการและประเด็นปญหาของชุมชน  การฝกปฏิบัติและการ
พัฒนาโครงการการใหคําปรึกษาบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชนที่ประสบปญหาหรือ
อยูในภาวะเสี่ยง ตลอดทั้งรูปแบบการดําเนินชีวิตของสมาชิกชุมชน 

จว 8508  กระบวนทัศน  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษาชุมชน  3(2-2-6) 
PSY 8508  Paradigms, Strategies and Practices for Community Counseling 
 การวิเคราะหรูปแบบและกลยุทธในการใหการปรึกษาชุมชน  การวิเคราะห
นโยบาย  การบริหารจัดการและประเด็นปญหาของชุมชน  การฝกปฏิบัติและการพัฒนา
โครงการการใหการปรึกษาบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชน  เพื่อพัฒนา  และ/หรือปองกัน
แกไขชีวิตของสมาชิกชุมชน  การนําเสนอโครงการวิจัยในการใหการปรึกษาชุมชน และ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของ 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัส  ชื่อวิชา  

และปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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จว 8309   นวัตกรรมการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาตน     3(3-0) 
PSY 8309  Counseling Innovations for Self-development 
 แนวคิด  หลักการ  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษาในการนํา
ตนเองและพัฒนาตนเองดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  และปฏิบัติตนในกรอบ
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 

จว 8509  นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาตน    3(3-0-6) 
PSY 8509  Counseling Innovations for Self-development 
 แนวคิด  หลักการ  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษาในการนําตนเองและ
พัฒนาตนเองดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  คุณธรรม  จริยธรรม  การวิเคราะห
สังเคราะหงานวิจัย  และวิธีการในการสรางองคความรูทางการปรึกษาเพื่อพัฒนาตน 
 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

ภาษาไทย  และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

จว 8310   การปรึกษาเชิงจิตวิทยา       3(3-0) 
PSY 8310  Psychological Consultation   
 การวิเคราะหแนวคิด  รูปแบบ  ขั้นตอนและการวัดประสิทธิผลของการ
ปรึกษา  การฝกปฏิบัติการเปนที่ปรึกษาในองคการตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปรึกษา 

จว 8510  การปรึกษาในองคการ     3(3-0-6) 
PSY 8510  Counseling in Organizations 
 การวิเคราะหแนวคิด  รูปแบบ  ขั้นตอนและการวัดประสิทธิผลของการปรึกษา 
การฝกปฏิบัติการเปนที่ปรึกษาในองคการตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  การนําเสนอ
โครงการวิจัยการปรึกษาในองคการ  จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปรึกษา
ในองคการ 
 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสวิชา  แต

คําอธิบายรายวิชาคง
เดิม 

จว 8311   สัมมนาแนวโนมและนวัตกรรมการใหคําปรึกษา   3(3-0) 
PSY 8311  Seminar in Counseling Trends and Innovations 
 การอภิปราย  วิเคราะหทฤษฎี  การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการให
คําปรึกษา  แนวโนมและอนาคตในการใชเทคโนโลยีในการใหคําปรึกษา  การ
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการใชรูปแบบตางๆ  ของการใหคําปรึกษาและการ
พัฒนาผูที่จะเขาสูวิชาชีพนี้ 

จว 8511  สัมมนาแนวโนมและนวัตกรรมการปรึกษา    3(3-0-6) 
PSY 8511  Seminar in Counseling Trends and Innovations 
 การอภิปราย  วิเคราะหทฤษฎี  การวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการปรึกษา
แนวโนมในการใชเทคโนโลยใีนการปรึกษา  การวิเคราะหปญหา  อุปสรรค  และงานวิจัย  
รวมทั้ง  คุณธรรม  จริยธรรมที่เกี่ยวของกับองคความรูที่สัมพันธกับแนวโนมและ
นวัตกรรมการปรึกษา 
 
 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

ภาษาไทย  และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

จว 8312 สัมมนาประเด็นปญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในการใหคําปรึกษา 3(3-0) จว 8512 สัมมนาประเด็นปญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในการปรึกษา  3(3-0-6)  
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PSY 8312  Seminar on Ethical and Legal Issues in Counseling 
 จริยธรรมในการใหคําปรึกษาของผูใหคําปรึกษา  ดานความรับผิดชอบ  การ
รักษาความลับ และสวัสดิภาพของผูรับบริการ  ขอจํากัดในการพิมพและเผยแพร
ผลงานการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ  การเผยแพรความรูตอสาธารณะ  
มาตรฐานทางศีลธรรมและกฎหมาย   ตลอดทั้งการวิเคราะหประเด็นปญหาทาง
จริยธรรมและกฎหมายและแนวทางในการปองกันแกไข 

PSY 8512  Seminar of Ethical and Legal Issues in Counseling 
 จริยธรรมในการปรึกษาของผูใหคําปรึกษา  ดานความรับผิดชอบ  การรักษา
ความลับ  และสวัสดิภาพของผูรับบริการ  ขอจํากัดในการพิมพและเผยแพรผลงานการ
ปรึกษาที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ  การเผยแพรความรูตอสาธารณะ  มาตรฐานทาง
ศีลธรรมและกฎหมาย  ตลอดทั้ง การวิเคราะห  สังเคราะหประเด็นปญหา  และผลงานการ
วิจัยทางจริยธรรม  ทางกฎหมาย  และแนวทางในการปองกันแกไข 
 

 
- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

ภาษาไทย  และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

จว 8313 สัมมนาแนวคิดทางศาสนาในการใหคําปรึกษา   3(3-0) 
PSY 8313  Seminar on Religious Approaches to Counseling 
 การอภิปราย  วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติของศาสนาตางๆ  
การนําหลักศาสนามาประยุกตใชในการใหคําปรึกษา  เพื่อปองกันและแกไขปญหา  
ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จว 8513  สัมมนาการประยุกตใชแนวทางศาสนาในการปรึกษา  3(3-0-6) 
PSY 8513  Seminar on Religious Approaches Application in Counseling 
 การอภิปราย  วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี  และแนวปฏิบัติของศาสนาตางๆ  การ
นําหลักศาสนามาประยุกตใชในการปรึกษา  เพื่อปองกัน  แกไขปญหา  และพัฒนา
คุณภาพชีวิต  รวมทั้ง  การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางศาสนาในการปรึกษา 
 

 
 

- วิชาเลือก 
- เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

ภาษาไทย  และปรับ
คําอธิบายรายวิชา 

- 
กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

(Psychology for Person with Special Needs) 
กลุมวิชาใหม 

 
 
- 

จว 8601  กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 
PSY 8601  Strategies for Learning Development of Person with Special Needs 
 สัมมนาและวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมหรือขัดขวางกระบวนการเรียนรู  การ
อภิปรายเชิงวิพากษ  ตลอดจน  การนําหลักการ  ทฤษฎี  รูปแบบ  และกลยุทธมาประยุกต
ในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

 
 

- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

 
 

จว 8602  การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก   3(3-0-6) 
PSY 8602  Alternative Therapeutic Approaches 
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-  กระบวนการบําบัดที่นํามาใชกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  โดยวิเคราะห
และวินิจฉัยปญหาใหเหมาะสมกับรูปแบบของกระบวนการบําบัดทางเลือกเปนรายกรณี  
โดยใชดนตรีบําบัด  ศิลปะบําบัด  การบําบัดดวยสัตวเลี้ยง  การบําบัดดวยการใชสี  นาฎ
บําบัด  อุทธยานบําบัด  สุคนธบําบัด  วารีบําบัด  เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล 

- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

 
 
 
 
- 

จว 8603  สัมมนาประเด็นปญหาสําคัญของการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ        3(3-0-6) 

PSY 8603  Seminar in Critical Issues in Psychological Research for Person 
with Special Needs 

 การอภิปรายเชิงวิพากษประเด็นปญหาการวิจัย  และกลยุทธทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ   การวิเคราะห  
สังเคราะหและการสรุปแนวโนมการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ  และการประสาน
ความรูทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการวิจัย 

 
 
 
 

- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

 
 
 
- 

จว 8604  การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ   3(1-4-6) 
PSY 8604  Advanced Field Experiences in Developing Persons with Special Needs 

การฝกปฏิบัติพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  ตามความสนใจของนักศึกษา  
โดยฝกงานในหนวยงานที่เหมาะสมกับเรื่องที่เลือกศึกษา  ภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษาและไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
 
 

- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

 
 
 
 

จว 8605  สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยาและภาวะผูนําเพื่อบุคคลที่มีความตองการ

พิเศษ      3(3-0-6) 

PSY 8605  Seminar on Psychological Management and Leadership for Person with 

Special Needs 
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- สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยา  และภาวะผูนําเพื่อบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษ  นโยบายและแผนการพัฒนา  รวมทั้ง  กฎหมายที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มี

ความตองการพิเศษ 

- วิชาเฉพาะ 
- รายวิชาใหม 

 
 
 
- 

จว 8606  สัมมนาการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 

PSY 8606  Seminar on Technological Application for Developing Person with 
Special Needs 

 สัมมนาการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ  ตามความตองการทางการศึกษา  สังคม  
วัฒนธรรม  จิตวิทยา  ตลอดจน  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

 
 
 

- วิชาเลือก 
- รายวิชาใหม 

 
 
 
 
- 

จว 8607  สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการฟนฟูสมรรถภาพของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ

วัยผูใหญ     3(3-0-6) 

PSY 8607  Seminar on Contemporary Issues in Physical and Social Rehabilitation 

for Adult with Special Needs 

การวิเคราะหและสังเคราะหขอบขายการฟนฟูสมรรถภาพทางกายและสังคม

ของบุคคลที่มีความตองการพิเศษวัยผูใหญ  แหลงบริการ  กฎหมายที่เกี่ยวของ  ตลอดจน

การนําแนวคิดในการใชจิตวิทยาเชิงบวกมาใชในการฟนฟูสมรรถภาพ 

 
 
 
 

- วิชาเลือก 
- รายวิชาใหม 

 
 
- 

จว 8608  การศึกษาอิสระ     3(1-4-6) 
PSY 8608  Independent Study 

การศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคล
ที่มีความตองการพิเศษ  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและไดรับความ

 
 

- วิชาเลือก 
- รายวิชาใหม 
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ยินยอมจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 
 
- 

จว 8609   การประเมิน  คัดแยก  และวินิจฉัยบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 
PSY 8609 Assessment, Screening and Diagnosis for Person with Special Needs 

การประเมิน  คัดแยก  และวินิจฉัยประเภทและปญหาของบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ  รวมถึง  การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือในการประเมิน  คัดแยก  และ
วินิจฉัย 

 
 

- วิชาเลือก 
- รายวิชาใหม 
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แบบ  1.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย 
 
จว 9001   ดุษฎีนิพนธ     48  หนวยกิต 
PSY 9001  Dissertation  
 การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อสรางองคความรูใหมทางจิตวิทยา  ดานจิตวิทยา
การเรียนรูและการสอน จิตวิทยาการบริหารจัดการ  และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
 สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวมรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 

แบบ  1.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย 
 
จว 9001  ดุษฎีนิพนธ     48  หนวยกิต 
PSY 9001  Dissertation 
 การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อสรางองคความรูใหมทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
มนุษยและองคการ  จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
 สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  และการ
เขียนรายงานการวิจัย 

 
 
 
 

- รหัสวิชาคงเดิม 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา

ใหม 

แบบ  2.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
จว 9002   ดุษฎีนิพนธ     36  หนวยกิต 
PSY 9002  Dissertation  
 การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอความรู  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  
หรือเพื่อพัฒนาแกปญหาทางจิตวิทยา  ดานจิตวิทยาการเรียนรูและการสอน  จิตวิทยา
การบริหารจัดการ  และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
 สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวมรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 

แบบ  2.1  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม   
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
จว 9002  ดุษฏีนิพนธ     36  หนวยกิต 
PSY 9002  Dissertation 
 การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอความรู  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือ
เพื่อพัฒนาแกปญหาทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  จิตวิทยาการ
ปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
 สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  และการ
เขียนรายงานการวิจัย 

 
 
 
 
 

- รหัสวิชาคงเดมิ 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา

ใหม 
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แบบ  2.2  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
จว 9003   ดุษฎีนิพนธ     48  หนวยกิต 
PSY 9003  Dissertation  
 การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอความรู  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  
หรือเพื่อพัฒนาแกปญหาทางจิตวิทยา  ดานจิตวิทยาการเรียนรูและการสอน  จิตวิทยา
การบริหารจัดการ  และจิตวิทยาการใหคําปรึกษา 
 สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวมรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 

แบบ  2.2  แผนการศึกษาที่เนนการวิจัยและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม   
 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
จว 9003  ดุษฎีนิพนธ     48  หนวยกิต 
PSY 9003  Dissertation 
 การศึกษาคนควาวิจัย  เพื่อคนหาขอความรู  หรือเพื่อสรางองคความรูใหม  หรือ
เพื่อพัฒนาแกปญหาทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  จิตวิทยาการ
ปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
 สัมมนา  ปญหาการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบการวิจัย  เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  และการ
เขียนรายงานการวิจัย 

 
 
 
 

- รหัสวิชาคงเดิม 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา

ใหม 

วิชาเสริมพื้นฐาน   ไมนับหนวยกิต 
 
จพ.5101  ศักยภาพและความแตกตางของบุคคล    3(3-0) 
PH.5101  Human Potential and Diversity  

การศึกษาวิเคราะหถึงที่มาและองคประกอบของศักยภาพและความแตกตาง
ของบุคคล  บทบาทและอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  ปจจัยสําคัญทางการ
อบรมเลี้ยงดู  การศึกษา  วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถและความแตกตางของบุคคล 

วิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต 
 
จพ.5001  ศักยภาพและความแตกตางของมนุษย    3(3-0) 
PH.5001  Human Potentials and Diversity 
 การศึกษาวิเคราะหถึงที่มาและองคประกอบของศักยภาพและความแตกตางของ
บุคคล  บทบาทและอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  ปจจัยสําคัญทางการอบรม
เลี้ยงดู  การศึกษา  วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาขีดความสามารถ
และความแตกตางของบุคคล 

 
 
 
 

- วิชาเสริมพื้นฐาน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาตาม

หลักสูตร  ศศ.ม. 
(จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย)  2551 
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จพ.5201  การเรียนรูของมนุษยและองคการ    3(3-0) 
PH.5201  Human Learning and Learning Organization 
 การศึกษาถึงวิธีการที่มนุษยแสวงหาและใชความรู  รวมทั้งการพัฒนาทักษะ  
ทัศนคติที่เกิดขึ้นภายในองคการ ความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลใน
การเรียนรู หลักการพื้นฐานและองคประกอบขององคการเพื่อการเรียนรู 

 

 
 
- 

 
 
- ยกเลิก 

 
 
- 

จพ.5005  วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา   3(3-0) 
PH.5005  Research Methodology and Design in Psychology 
 ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทําวิจัยประเภทตางๆ  ทางจิตวิทยา  การระบุ
ปญหา  และตั้งสมมติฐานการวิจัย  กลยุทธการออกแบบวิจัย  การกําหนดประชากรและ
การเลือกกลุมตัวอยาง  เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูลองคประกอบของโครงการวิจัย  และการวิพากษโครงการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย 
 

 
 

- วิชาเสริมพื้นฐาน 
- ในหลักสูตร  ศศ.ม. 

(จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย)  2551  
แทนรายวิชา  จพ.5201 

จพ.5401  การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา     3(3-0) 
PH.5401  Counseling Psychology 

ทฤษฎีและกระบวนการใหคําปรึกษาตามแนวคิดของนักจิตวิทยาการให
คําปรึกษาในกลุมตางๆ  เพื่อชวยเหลือผูที่มีปญหาในเรื่องของพัฒนาการและการ
ปรับตัว  เนนการฝกทักษะการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  การใหคําปรึกษาจุลภาค  
โดยใชสถานการณจําลอง  ตลอดจนเทคนิควิธีตางๆ 

จพ.5901  การปรึกษาเชิงจิตวิทยา     3(3-0) 
PH.5901  Psychological Counseling 
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยา  การปรึกษา
จุลภาค  ทักษะการปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล 

 
 

- วิชาเสริมพื้นฐาน 
- เปลี่ยนรหัสวิชาตาม

หลักสูตร  ศศ.ม. 
(จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย)  2551 
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- 

จว 8610  จิตวิทยาเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) 
PSY 8610  Psychology for Educational Management for Person with Special Needs 
 ความตองการทางจิตวิทยาและการศึกษาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภท ดานลักษณะ ความตองการพิเศษ ปญหาเชิงจิตวิทยาและการศึกษาที่พบบอยของ
บุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละกลุม ในเรื่องการประเมิน การบําบัด การชวยเหลือการ
สอน การปรับตัวในโรงเรยีน 

 
 
 

- วิชาเสริมพื้นฐาน 
- รายวิชาใหม  สําหรับ

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อ
บุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 

 
 
 
- 

จว 8611  พัฒนาการทางภาษาและความบกพรองในการสื่อสาร  3(3-0-6) 
PSY 8611  Language Development and Communication Disorders 
  ลักษณะพัฒนาการทางภาษาการพูดตามปกติ และความบกพรองทางการพูด
และการสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภทที่มีปญหานี้ 

 
 

- วิชาเสริมพื้นฐาน 
- รายวิชาใหม  สําหรับ

กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อ
บุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549 
  
 
  เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  เปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 34 (2)  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เห็นสมควรวางขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549  ไวดังตอไปนี้ 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2549” 
 ขอ 2  ขอบังคบันี้ใหใชต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2535  และ
บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศอื่นใดที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
  “คณบดี” หมายถึง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “ผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา”  หมายถึง  ผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
  “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายถึง  ผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยเปนบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได  
  “คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา”  หมายถึง  คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดี เพื่อ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชาประกอบดวย คณบดี หรือ ผูที่ไดรับ
มอบหมาย ผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา อาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิ  
  “หลักสูตร/สาขาวิชา” หมายถึง  หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
  “นักศึกษา” หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 ขอ 5   การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 

5.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร/สาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัย โดยกํากับดูแลใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา มีหนาที่บริหารและจัดการศึกษาหลักสูตรใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหไดคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษา 

6.1 การเรียนตามระบบการศึกษานี้ เปนการเรียนแบบสะสมหนวยกิตระบบทวิภาคหรือตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตรนั้นๆ โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนอีกหนึ่งภาคก็ได ทั้งนี้หนึ่งภาคการศึกษา ฤดูรอนมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยมีช่ัวโมง
เรียนของแตละวิชาเทากับเวลาเรียนของวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติ 

6.2  การคิดหนวยกิต  
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี หมายถึง รายวิชาที่ใชเวลาบรรยายหรือการอภิปรายปญหาไมนอยกวา 16 

ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ หมายถึง รายวิชาที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  32  ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ  1 หนวยกิต 
6.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม หมายถึง รายวิชาที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 48 ช่ัวโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
6.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 48 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
6.2.5 การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 48 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 
6.2.6 วิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 48 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 
6.3 ภาษาที่ใชในการศึกษารายวิชาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่

ระบุไวในหลักสูตร 
 ขอ 7  ระยะเวลาการศึกษา 

7.1 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูงไมเกิน 3 ปการศึกษา 

7.2 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไมเกิน 5 ปการศึกษา 
7.3 ระยะเวลาสําหรับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สําหรับผูมีวุฒิปริญญามหาบัณฑิตไม

เกิน 6 ปการศึกษา สําหรับผูมีวุฒิปริญญาบัณฑิตไมเกิน 8 ปการศึกษา 
7.4 การขยายระยะเวลาการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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หมวดที่  3 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ขอ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
หรือเทียบเทามาแลว 

8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทาง วิชาการ และหรือ
การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญาบัณฑิต 

8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริม ความเช่ียวชาญ หรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทามาแลว 

8.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและการ
วิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

ขอ  9 โครงสรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดย

แบงการศึกษา เปน 2 แผน คือ 
  แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ มี 2 แบบ คือ 

แบบ ก (1) ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36  หนวยกิต และหลักสูตร
อาจกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาหรือมีกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได
โดยไมนับ หนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด 

แบบ ก (2)  การทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษา
คนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

 ทั้งนี้ หลักสูตรใด เปดสอนแผน ก ไมจําเปนตองเปดสอน แผน ข ดวย แตถาเปดสอนแผน ข ตองมีแผน ก ให
นักศึกษาเลือกศึกษาไดดวย 

9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 

แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม หลักสูตร
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํา กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิตแตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
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             ทั้งนี้วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ตองมีมาตรฐานและคุณภาพตาม

เกณฑที่กําหนด 
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงที่เปนการพัฒนาองค

ความรูอันกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติมดังนี้ 
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36 หนวยกิต และศึกษา

งานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และศึกษา

งานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ทั้งนี้วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ตองมีมาตรฐานและคุณภาพตาม

เกณฑที่กําหนด 
 

หมวดที่ 4 
อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ 10 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย 
10.1 อาจารยประจํา คือ ผูที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อทําหนาที่สอน วิจัย และหรือ ควบคุมการ

คนควาวิจัยของนักศึกษา และเปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองมีคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
10.1.1 มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
10.1.2 มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา มีประสบการณดานการสอน และการทําวิจัยที่ไมใชเปน

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
10.1.3 มีตําแหนงทางวิชาการ ต้ังแตผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

10.2 อาจารยพิเศษ มีหนาที่สอน ใหคําปรึกษาและควบคุมการคนควาวิจัยของนักศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยทําการแตงตั้งเปนคราวๆ ไป และตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

10.2.1 อาจารยพิเศษ สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตอง
เปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและมีประสบการณดานการสอน และการทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

10.2.2  อาจารยพิเศษ สําหรับหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
ตองเปนผูมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน และมีประสบการณดานการสอนและ การทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื ่อรับปริญญา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  

10.2.3 กรณีเปนผูไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหรือเปนผูไมมีคุณวุฒิหรือตําแหนงทาง
วิชาการตามขอ 10.2.1 และ ขอ 10.2.2 ตองเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
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10.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

10.3.1 เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารย 

10.3.2 กรณีเปนผูไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา และหรือเปนผูไมมีคุณสมบัติหรือตําแหนงทาง
วิชาการตามขอ 10.3.1 ตองเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธกัน  

 ขอ 11 อาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร 
11.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

11.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

ขอ 12 อาจารยท่ีปรึกษา  
12.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนอาจารยประจํามีวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา มีประสบการณในการสอน และไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการเรียน และ
การจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

12.2  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนอาจารยประจํามีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา มีประสบการณในการสอนและไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาดานการเรียน และ
การจัดแผนการเรียนของนักศึกษา 

ขอ 13 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหทําหนาที่สอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

13.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการ
สอนและการทําวิจัย ที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 

13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และมีประสบการณในการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเปน
ผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 
 ขอ 14 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ที่คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร/สาขาวิชา เสนอคณบดีแตงตั้งใหทําหนาที่ควบคุมวิทยานิพนธ ทั้งนี้ผูควบคุมวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

14.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
14.1.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารอง
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ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

14.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ กันและตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

14.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
14.2.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

14.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ 15  อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
15.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ 16  อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอบการศึกษาคนควาอิสระ (สารนิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง) 
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการสอนและการทําวิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
ในกรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอบการศึกษาคนควาอิสระ ตองเปนอาจารย
ประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่า
กวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และมีประสบการณในการสอนและการทําวิจัยที่มิใชเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ขอ 17 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม ในการควบคุมวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควา
อิสระ 

17.1  ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ อาจารยประจําหนึ่งคนใหเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและ
การศึกษาคนควาอิสระใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําการศึกษา
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คนควาอิสระ 3 คน หากมีความจําเปนที่ตองมีภาระงานเกินกวานี้ใหเปนอํานาจของบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูอนุมัติตามการ
เสนอของคณะกรรมการประจําหลักสูตร โดยตองพิจารณาจากศักยภาพของอาจารยแตละทาน แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน 
สําหรับวิทยานิพนธ 

17.2  ภาระงานอาจารยที่ปรึกษารวม ในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ อาจารยประจําหนึ่งคนใหเปนอาจารยที่
ปรึกษารวมในการควบคุมวิทยานิพนธและหรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาไดไมเกิน 10 คน 
 

หมวดที่ 5 
การรับเขาศึกษา 

 ขอ 18 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หรือเทียบเทา  จากหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายใหการรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการประจําหลักสูตร และหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

18.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตหรือเทียบเทาจากหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายใหการรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร และหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

18.3 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต  ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาจาก
หลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายใหการรับรองและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรและหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

18.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาที่มีผล
การเรียนดีมาก  หรือปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาจากหลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายใหการ
รับรองและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรและหรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด สําหรับผูสมัคร
เขาศึกษาแบบ 1 (แบบ 1.2)  และแบบ 2 (แบบ 2.2) ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมาก
ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่ตองการศึกษาตอ และมีพ้ืนฐานความรูความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอในการทํา
วิทยานิพนธ  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 ขอ 19 การรับสมัคร 
 บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่รับสมัคร กําหนดการรับสมัครและรายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 20 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรตางๆ เปนคราวๆ ไป และ
ดําเนนิการใหเปนไปตามวิธีการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย และเงื่อนไข ที่กําหนดโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 ขอ 21 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ 

21.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัย รับเขาศึกษาโดยสมบูรณในแตละหลักสูตร หรือรับเขา
เปนนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแตละหลักสูตร ซึ่งเมื่อผานการประเมินหรือครบเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆแลว
ก็สามารถเขาตามหลักสูตรเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

21.2 นักศึกษาวิสามัญ คือบุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษา โดยไมขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร 



 83  
ขอ 22 การปรับพื้นฐานทางการศึกษา 

  นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตขาดพื้นฐานความรูที่จะศึกษาในแตละระดับ และในแตละ
หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดใหศึกษาเพิ่มเติมในบางรายวิชาหรือบางเรื่องตามที่หลักสูตรกําหนด เพื่อปรับพื้นฐาน
ตามความจําเปน กรณีที่นักศึกษามีประสบการณในการทํางานหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาการปรับพื้นฐานสามารถทําคํา
รองขอเทียบความรูเพื่อการขอยกเวนการเรียนปรับพื้นฐานได 

 
หมวดที่ 6 

การลงทะเบียนเรียน 
 ขอ 23 การลงทะเบียนรายวิชา 

23.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาตางๆ ขึ้นอยูกับกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไวใหนักศึกษาลงทะเบียน
วิชาเรียนตางๆ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกลาวอาจไมมีสิทธิ์เขามาเรียนในภาคการศึกษานั้นเวนแตใน
กรณีที่นักศึกษามีเหตุผลอันสมควรและไดรับการอนุมัติใหมีการลงทะเบียนเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ
เปนไปตามระเบียบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

23.2 ในการลงทะเบียนของนักศึกษานั้นมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําชวยวางแผนการศึกษา และการ
ลงทะเบียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ถาวิชาใดไดมีการบังคับใหมีลําดับวิชาในการศึกษากอน 
(Prerequisite) นักศึกษาตองดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตามลําดับของวิชาที่ตองศึกษากอนหลัง หรือถาไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผูสอนวิชานั้นเปนกรณีพิเศษจึงมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้นได 

23.3 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาไดมี ดังนี้ 
ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษา ไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12 

หนวยกิต ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
 ภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนศึกษาไดไมเกิน 6 หนวยกิต  กรณีการลงทะเบียนไม

เปนไปตามที่กําหนดทุกภาคการศึกษาตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขอ 24 การเพิ่มเติม สับเปลี่ยน และเพิกถอนรายวิชา 

24.1 การขอเพิ่มเติมสับเปลี่ยนรายวิชากระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอนนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา 

24.2 การเพิกถอนรายวิชา ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และตองเพิกถอนภายใน 2 สัปดาห
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน นับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน วิชาที่ขอเพิกถอนนั้น
ไมมีการบันทึกในรายงานผลการศึกษา 

24.3 การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 24.2 ตองยื่นคํารองขออนุมัติเปนกรณี
พิเศษตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การเพิกถอนภายใน 4 สัปดาหแรกนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน ถาไดรับอนุมัติวิชาที่ขอเพิก
ถอนมีการบันทึกสัญลักษณ  “W”  

24.4 การขอเพิ่มและการขอเพิ่มถอนรายวิชานี้ตองไมขัดกับจํานวนหนวยกิตตอภาคตาม ขอ 23.3 
 ขอ 25 การสอบตกและการเรียนซ้ํา 

25.1 นักศึกษาที่สอบไดลําดับขั้นต่ํากวา C ในวิชาบังคับ ตองลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซ้ําอีกจนกวา
สอบไดลําดับขั้นสูงกวา C ขึ้นไป 
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25.2 นักศึกษาที่สอบไดลําดับขั้นต่ํากวา C ในวิชาเลือก ตองลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นซ้ําอีกหรือ

เลือกศึกษาวิชาอื่นแทนได 
ขอ 26 การลาพักการศึกษา 

26.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอไปนี้ 
26.1.1 ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
26.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
26.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานาน ตามคําสั่งแพทย โดยมีใบรับรองแพทยจาก

สถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดง 
26.1.4 มีเหตุผลอันสมควร ไดรับการพิจารณาใหลาพักการศึกษาไดทั้งนี้นักศึกษาตองยื่นคํา

รองโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
26.2 นักศึกษาที่มีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาได  ถามีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

26.2.1 ไดศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมาแลว อยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
26.2.2 มีแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.50  ทั้งนี้ใหนักศึกษายื่นคํารองโดยเร็วที่สุด และให

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
26.2.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 26.1 และขอ 26.2 นั้น ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน 2  ภาค

การศึกษาปกติ ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่ตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ให
อธิการบดีอนุมัติการลาพักเปนกรณีพิเศษ  

26.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาได ใหนับระยะเวลาที่ลารวมอยูในระยะเวลา
การศึกษาดวย 

26.4 ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นตองพนสภาพนักศึกษา 

26.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อกลับเขามาศึกษาตอใหรายงานตัวตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

26.6 เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหกลับมาศึกษาแลว ใหมีสภาพนักศึกษาเหมือนกอนไดรับอนุมัติใหลา
พักการศึกษา 

ขอ 27 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
27.1 ตาย 
27.2 ลาออกและไดรับอนุมัติแลว 
27.3 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก 
27.4 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 เปนเวลา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน 
27.5 ใชเวลาศึกษาครบตามที่กําหนดในแตละหลักสูตร 
27.6 สอบประมวลความรู ไมผานตามที่หลักสูตรกําหนด 
27.7 ตองโทษ โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันได

กระทําโดยประมาท 
27.8 ถูกลงโทษใหออกจากการเปนนักศึกษาเนื่องจากความประพฤติไมเหมาะสม 
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หมวดที่ 7 

การเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิต 
 ขอ 28   การเทียบโอนผลการเรียน    

28.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน 
28.1.1 ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ขึ้นไป 
28.1.2 ตองเปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรที่หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
28.1.3 ผานกระบวนการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

28.2 หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการ
เรียน   

28.2.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาที่หนวยงานของ
รัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

28.2.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

28.2.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษร  B หรือคา
ระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเทา หรือระดับตัวอักษร S 

28.2.4 การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
กิตรวมตามหลักสูตรที่รับโอน 

28.2.5 นักศึกษาที่ไดรับการเทียบรายวิชาเรียน และโอนหนวยกิต ตองใชเวลาศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
หรือวิทยานิพนธตามหลักสูตร/สาขาวิชาที่เขาศึกษารวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต จึงมี
สิทธิสําเร็จการศึกษา 

28.2.6 สําหรับหลักสูตรใหมเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกินช้ันปและภาคการศึกษาที่มี
นักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว 

28.2.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดคํานวณแตม 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) เพื่อสําเร็จการศึกษา
ใหกระทําดังนี้ 
1. ระบุช่ือสถาบันอุดมศึกษาเดิม พรอมทั้งลงรายชื่อวิชา และอักษร 

ระดับคะแนนที่รับโอนแยกไวสวนหนึ่งตางหาก 
2. กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตตางสถาบันอุดมศึกษา 

ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาของแตละ
หลักสูตร/ สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. กรณีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตภายในมหาวิทยาลัยเดียว 
กันใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษา
ไดรับการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดและของรายวิชาที่นักศึกษา
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ลงทะเบียนเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาของแตละหลักสูตร/
สาขาวิชาที่เขาศึกษา 

28.3 หลักเกณฑการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาในระบบ และการบันทึกผลการเรียน 

28.3.1 การเทียบความรูเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ผูขอเทียบตองการ 

28.3.2 การเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตกระทําได ดังนี้ 
1. การศึกษานอกระบบ สามารถเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบตาม
หลักสูตรที่ไดศึกษา หรือฝกอบรมเฉพาะเรื่องตามหนวยงานที่ไมใช
สถาบันอุดมศึกษา 

2. การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงเรียนรู
อื่นๆ เปนการเทียบความรูและประสบการณ ทั้งที่มีหลักฐานและไมมีหลักฐาน
หนังสือสําคัญมาแสดง 

28.3.3 เอกสารหลักฐานแสดงความรู 
1. การศึกษานอกระบบ แสดงเอกสารหลักสูตรที่ไดศึกษาหรือฝกอบรม และหรือ
หลักฐานการศึกษาเรียนรูเชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบประกอบวิชาชีพจาก
หนวยงานของราชการ เปนตน 

2. การศึกษาตามอัธยาศัยแสดงหนังสือสําคัญเปนหลักฐานถึงประสบการณจากการ
ทํางานการประกอบอาชีพ ผลการปฏิบัติหนาที่หรือการเสนอแฟมสะสมงาน 
(Portfolio) แสดงถึงการสะสมความรูที่เปนกระบวนการเรียนรูอื่นๆ ที่สามารถ
เสนอเพื่อการประเมินได 

28.3.4 วิธีการประเมินผลการศึกษา 

1. การศึกษานอกระบบ พิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยเนื้อหา
ของหลักสูตร ผลการศึกษาหรืออบรมที่มุงหวัง ระยะเวลาในการศึกษา
หรืออบรม  ระดับความยุงยากของเนื้อหา วิธีการประเมินความสําเร็จ
ของผลการศึกษาหรืออบรม และหรือการสอบวัดความรูหรือการ
สัมภาษณ 

2. การศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณาจากหลักฐานหนังสือสําคัญที่นํามา
แสดง แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) หรือใหผูขอเทียบโอนเขียนรายงาน
การศึกษารายบุคคล (Independent Study) การรายงานผลการศึกษา (Case 
Study) การเสนอโครงการหรือรายงานผลการปฏิบัติงานในสาขาหรือ
วิชาชีพ หรือเสนอผลการเรียนรูอ่ืนๆ เพื่อการประเมินหรือการสอบวัด
ความรูหรือการสอบสัมภาษณ 
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28.3.5 ผลการประเมินตองเทียบไดไมตํ่ากวาคาระดับคะแนนตัวอักษร B หรือคาระดับคะแนน 

3.00หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมรายวิชาแตไมใหคาระดับคะแนนตัวอักษร
และไมมีการนํามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

28.3.6 การเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และหรือตาม
อัธยาศัยใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรที่ขอเทียบ 

28.3.7 นักศึกษาตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอยางนอยหนึ่งปการศึกษา  
28.3.8 การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้ 
 1. ประเมินจากการทดสอบดวยขอสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ใหบันทึก 

“CS” (Credits from Standardized Tests) 
2. ประเมินจากการทดสอบที่ไมใชขอสอบมาตรฐาน (Non - StandardizeTests) ให

บันทึก “CE” (Credits from Examination) 
3. ประเมินจากการศึกษาหรืออบรม ที่จัดโดยหนวยงานที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

(Evaluation of Non – Sponsored Training) ใหบันทึก “CT” (Credit from 
Training) 

4. ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหบันทึก “CP” (Credit from 
Portfolio) 

28.4 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นมหาวิทยาลัยจะพิจารณากรณีที่จํานวนนักศึกษายังมี
จํานวนไมครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวดที่  8 
การทําวิทยานิพนธ สารนพินธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการสอบ 

ขอ 29 การทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการสอบ 
29.1 การทําวิทยานิพนธและการสอบ 

29.1.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาใหลงทะเบียนวิทยานิพนธไดตอเมื่อไดศึกษาตามโปรแกรมอยางนอยหนึ่งภาค
การศึกษาและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 

29.1.2 ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธนักศึกษาตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธและรายชื่ออาจารยที่
ปรึกษาพรอมดวยโครงรางวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยใชแบบเอกสารของบัณฑิต
วิทยาลัยที่กรอกขอความครบถวนแลวตามเวลาที่กําหนดไวในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 

29.1.3 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาหัวขอและโครงราง
วิทยานิพนธ ใหความเห็นชอบอาจารยที่ปรึกษา พรอมทั้งเสนอความเห็นตอบัณฑิต
วิทยาลัย  

29.1.4 เมื่อนักศึกษาจัดทําโครงรางวิทยานิพนธสมบูรณและอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาแลวเห็นวามี
ความพรอมที่จะสอบไดใหนักศึกษายื่นคํารองพรอมโครงรางวิทยานิพนธเพื่อขอสอบตอ
บัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบลวงหนาอยางนอย 3 สัปดาห 
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29.1.5 คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่มี

คุณสมบัติและองคประกอบตามระเบียบฯ ขอ 15 จํานวน 3–5 คนตอบัณฑิตวิทยาลัย การ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองกระทํากอนสิ้นภาคการศึกษาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาที่คาดวานักศึกษาจะทําวิทยานิพนธเสร็จ 

29.1.6 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามที่
คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอ 

29.1.7 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธและ
ประเมินผลการสอบ บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาและดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาตามระเบียบฯขอ 14 และ ขอ 17 ใหแกนักศึกษาผูนั้น 

29.1.8 ในกรณีที่หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตองมีการแกไขใหนักศึกษาดําเนินการตามนั้น
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาอีกครั้ง 

29.1.9 เมื่อไดรับอนุมัติในหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธแลวใหนักศึกษาคนควาและเขียน
วิทยานิพนธโดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอทั้งนี้คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรอาจจัดใหมีการสอบความกาวหนา และสอบปองกันตามลําดับ นักศึกษาตอง
เขียนวิทยานิพนธใหเสร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู 

29.1.10 เมื่อนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธเสร็จแลวและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาให
นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบความกาวหนาและสอบปองกันตามลําดับตอบัณฑิตวิทยาลัย
พรอมทั้งนําสงตัววิทยานิพนธที่ไดเรียบเรียงเสร็จแลวแตยังไมไดเขาเลมจํานวน 1 ชุด
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจรูปแบบใหถูกตองตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
นักศึกษาตองนําวิทยานิพนธอีกจํานวนหนึ่งสงตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตาม
จํานวน คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อคณะกรรมการไดศึกษารายละเอียด
ลวงหนากอนการสอบอยางนอย 3 สัปดาห 

29.1.11 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
29.1.12 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูรับผิดชอบในการตรวจวิทยานิพนธนั้นและรายงาน

ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการสอบ 
29.1.13 ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจพบวา นักศึกษาตองแกไขรูปแบบวิทยานิพนธใหถูกตอง

และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดแจงผลการสอบผาน พรอมดวยขอแนะนําเพื่อการ
แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ นักศึกษาตองดําเนินการแกไขตามนั้น เมื่อแกไขเสร็จแลว
นักศึกษาจึงนําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม เขาปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดพรอมดวยแผนดิสกบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผน 
สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห หลังจากสอบผานเรียบรอย 

29.1.14 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไมผานครั้งแรกใหมีสิทธิสอบไดอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตองไมเกิน
ระยะเวลาการศึกษาตามขอ 7 

29.1.15 การประเมินผลวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑการวัดและประเมินผลขอ 32 
29.2 การทําสารนิพนธและการสอบ  
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29.2.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษาใหลงทะเบียนสารนิพนธได ก็ตอเมื่อไดศึกษาตามโปรแกรมอยางนอยหน่ึงภาค
การศึกษาและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 

29.2.2 เมื่อลงทะเบียนสารนิพนธแลว ใหนักศึกษาเสนอหัวขอและโครงรางสารนิพนธตาม
แบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัยตอผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชาพรอมเสนอชื่อ
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อรับการพิจารณาและขออนุมัติตอบัณฑิตวิทยาลัย 

29.2.3 คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบหัวขอสาร
นิพนธ 

29.2.4 บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอสารนิพนธและอาจารยที่ปรึกษาตามระเบียบ ขอ 16 และ ขอ 
17 แลวใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําสารนิพนธ โดยศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสาร
ที่เกี่ยวของ โดยใหอยูภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาเมื่อเรียบรอยแลวใหยื่นคํารอง
ขอสอบปองกันสารนิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบอยางนอย 3 สัปดาหเพื่อได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบตอไป 

29.2.5 บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธกอนสิ้นภาคการศึกษาที่คาดวา
นักศึกษาจะทําสารนิพนธสําเร็จ 

29.2.6 คณะกรรมการสอบโครงรางและสอบปองกันประกอบดวยผูอํานวยการหลักสูตร/
หัวหนาสาขาวิชา ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษาโดยมีผูอํานวยการ
หลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่เปน
ประธานกรรมการ จํานวนของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน 

29.2.7 ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสารนิพนธและรายงาน
ผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประกาศผลสอบ 

29.2.8 การจัดทําและการพิมพสารนิพนธใหใชรูปแบบเดียวกับวิทยานิพนธ 
29.2.9 ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจพบวา นักศึกษาตองแกไขรูปแบบสารนิพนธใหถูกตอง 

และคณะกรรมการสอบสารนิพนธไดแจงผลการสอบผาน พรอมดวยขอแนะนําเพื่อการ
แกไขปรับปรุงสารนิพนธ นักศึกษาตองดําเนินการแกไขตามนั้น เมื่อแกไขเสร็จแลว
นักศึกษาจึงนําสารนิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม เขาปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนดพรอมดวยแผนดิสกบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผน 
สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห หลังจากสอบผานเรียบรอย 

29.2.10 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไมผานครั้งแรกใหมีสิทธิสอบไดอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตองไมเกิน
ระยะเวลาการศึกษาตามขอ 7 

29.2.11 การประเมินผลสารนิพนธใหเปนไปตามเกณฑการวัดและประเมินผลขอ 32 
29.3 การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการสอบ 

29.3.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยโดยการเสนอความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาใหลงทะเบียนการศึกษาคนควาดวยตนเองไดตอเมื่อไดศึกษาตามโปรแกรมอยาง
นอยหนึ่งภาคการศึกษาและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 
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29.3.2 เมื่อลงทะเบียนการศึกษาคนควาดวยตนเองแลวใหนักศึกษาเสนอหัวขอและเคาโครงเรื่อง

ตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย ตอผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา พรอม
เสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษา เพื่อรับการพิจารณาและขออนุมัติตอบัณฑิตวิทยาลัย 

29.3.3 การพิจารณาอนุมัติหัวขอและเคาโครงเรื่องคณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอแตงตั้ง 
ผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่เปนคณะกรรมการพิจารณาจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยให
นักศึกษาสอบปกปองหัวขอและเคาโครงเรื่องตอที่ประชุมดังกลาวเมื่อผานการพิจารณา
แลวผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชาดําเนินการตอไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
แตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษา 

29.3.4 เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติหัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเองและอาจารยที่ปรึกษาตาม
ระเบียบขอ 16 และ ขอ 17 แลวใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําโดยศึกษาคนควาจากหนังสือ
และเอกสารที่เกี่ยวของโดยอยูในความดูแลใหคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเมื่อ
เรียบรอยแลวใหยื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบอยางนอย 3 สัปดาห
เพื่อจะไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบตอไป 

29.3.5 บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองกอนสิ้นภาค
การศึกษาที่คาดวานักศึกษาจะทําการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จ 

29.3.6 คณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง ตองมีจํานวนอยางนอย 3 คน 
ประกอบดวยผูอํานวยการหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
บัณฑิตวิทยาลัยใหทําหนาที่เปนประธาน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 1 คนเปนกรรมการ 

29.3.7 ใหคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนผูรับผิดชอบในการตรวจ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบการศึกษา
คนควาดวยตนเองภายใน 2 สัปดาหหลังจากวันสอบ 

29.3.8 การจัดทําและการพิมพการศึกษาคนควาดวยตนเองใหใชรูปแบบเดียวกับวิทยานิพนธ 
29.3.9 เมื่อนักศึกษาสอบผานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหสงงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง

เขาเลม ปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดจํานวน 4 เลม พรอมแผนดีสก
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวน 1 แผน ตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 
สัปดาหหลังจากสอบผานเรียบรอย 

29.3.10 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไมผานครั้งแรกใหมีสิทธิสอบไดอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตองไมเกิน
ระยะเวลาการศึกษาตามขอ 7 

29.3.11 การประเมินผลการศึกษาคนควาดวยตนเองใหเปนไปตามเกณฑการวัดและประเมินผลขอ 32 
 

หมวดที่ 9 
การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ 

 ขอ 30 การสอบประมวลความรู ขอเขียน และปากเปลา 
 นักศึกษาที่เลือกศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (เนนการศึกษางานรายวิชาไมทําวิทยานิพนธ) ตองสอบ
ประมวลความรูตามหลกัเกณฑ ดังนี้  
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30.1 การสอบประมวลความรู ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา      
30.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร/สาขาวิชา พิจารณาเสนอตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู 

กําหนดวันเวลาสอบ เสนอตอบัณฑิตวิยาลัย   
30.3 คณะกรรมการสอบประมวลความรู มีจํานวน 3–5 คนประกอบดวย อาจารยในสาขาวิชานั้นๆ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
30.4 นักศึกษาที่มีสิทธิเขาสอบประมวลความรูตองศึกษาและสอบผานรายวิชาครบถวนตามโครงสราง

หลักสูตร และมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
30.5 ผลการสอบประมวลความรูกําหนดเปนสัญลักษณ “S” คือ สอบผาน และสัญลักษณ “U” คือสอบ

ไมผาน ผูที่สอบไมผานในครั้งแรกมีสิทธิ์สมัครสอบประมวลความรูไดอีกตามขอกําหนดของหลักสูตร และภายใน
ระยะเวลาการศึกษาตามขอ 7 

ขอ 31  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  เปนการสอบเพื่อประเมินความสามารถในการศึกษาคนควาและการวิจัยในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
รวมทั้งประเมินความรูความสามารถอื่นๆ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 10 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ขอ 32 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  การวัดและประเมินผลการศึกษาอาจกระทําไดโดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไลเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาหรือการสอบระหวางภาคการศึกษาหรือจากการทํารายงานจากการอานและศึกษา คนควาดวยตนเองหรือจากการ
เขียนสารนิพนธหรือการเขารวมอภิปรายในชั้นเรียนหรือกิจกรรมทางการเรียนที่กลาวมาขางตนทุกอยางรวมกัน    

32.1 ผลการศึกษาของแตละวิชา สามารถจัดออกมาเปนลําดับขั้นโดยใชสัญลักษณและคาระดับดังนี้ 
      ระดับคะแนน                   คาระดับ           ความหมาย 

A                    4.0  ดีเลิศ  (Excellent) 
B+                    3.5  ดีมาก (Very Good) 
B                      3.0               ดี  (Good) 
C+    2.5               ดีพอใช (Fairly Good) 
C     2.0                พอใช  (Fair) 
D+   1.5         ออน  (Poor) 
D   1.0         ออนมาก  (Very Poor) 
F                  0.0         ตก  (Fail) 

1. ผลการสอบปรับพื้นฐานการศึกษาตามขอ 20 ผลการสอบประมวลความรูโดยมีผลสอบขอเขียน
และการสอบปากเปลา กําหนดดวยสัญลักษณ ดังนี้ 

S หมายความวา ผาน (Satisfactory) 
U หมายความวา ไมผาน (Unsatisfactory) 
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2. ผลการสอบวิทยานิพนธ กําหนดดวยสัญลักษณ ดังนี้ 

PD หมายความวา ผานอยางยอดเยี่ยม (Pass with Distinction) 
S หมายความวา ผาน (Satisfactory) 
U หมายความวา ไมผาน (Unsatisfactory) 

นอกจากลําดับขั้นทั้ง 8 ดังกลาวในขอ 32.1 และสัญลักษณการประเมินผล ในขอ 1 และ ขอ 2 
แลว ผลการศึกษาของวิชาหนึ่งๆ อาจแสดงไวดวยสัญลักษณ ดังนี้ 

สัญลักษณ     ความหมาย 
       W (Withdrawn with Permission)  การเพิกถอนโดยไดรับอนุญาต 
       I (Incomplete)   การประเมินผลยังไมสมบูรณ 
       AUD (Audit)   การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต 
   3. การใชสัญลักษณ F กระทําไดในกรณีดังนี้ 

3.1 นักศึกษาเขาสอบและสอบตก 
3.2 นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

   4. การใหสัญลักษณ W กระทําไดในกรณีดังนี้ 
4.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาที่กําหนดไวตามประกาศของมหาวิทยาลัย และ

ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.2 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนทุกวิชา เนื่องจากไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยภายใน 8 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาหแรกนับ
จากวันเปดภาคฤดูรอน 

4.3 นักศึกษาปวยกอนสอบ และนักศึกษาไมสามารถเขาสอบในบางวิชาหรือทุกวิชาไดโดย
มีใบรับรองแพทยมาแสดงเปนหลักฐาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตาม
คําแนะนําของอาจารยผูสอน 

4.4 นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควรใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   5. การใชสัญลักษณ I กระทําไดในกรณี ตอไปนี้ 

5.1 อาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษาเพราะนักศึกษาทํางานเปนสวนประกอบ
การศึกษาของวิชานั้นไมสมบูรณทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5.2 นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางสอบเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชา 
หรือทั้งหมดไดและปฏิบัติถูกตองตามระเบียบลาปวยโดยมีใบรับรองแพทยและหรือ
ใบแสดงการรักษาของสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชนและไดรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

5.3 นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัย และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ นักศึกษาตอง
สอบและหรือทํางานตามกําหนดใหทําเพิ่มเติมใหแลวเสร็จเพื่อใหอาจารยผูสอนรายงาน
ผลการสอบได ภายในเวลา 2 สัปดาหของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ I ตอง
เปลี่ยนเปน F 

ขอ 33 การประเมินผลการศึกษา 
33.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค 
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33.2 การนับหนวยกิตสะสมของนักศึกษาเพื่อใหครบหลักสูตรใหนับเฉพาะ หนวยกิตของวิชาที่สอบได

ลําดับขั้น C ขึ้นไปเทานั้น 
33.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคํานวณไดดังนี้ คือ 

33.3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษานั้น โดยเอาผลรวม
ของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับของแตละวิชาตั้งหารดวยผลรวมของหนวยกิตของ
วิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

33.3.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา ต้ังแตเริ่มเขาศึกษา
จนถึงผลการสอบไลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับของแต
ละวิชาตั้ง หารดวยผลรวมของหนวยกิตของวิชาที่ศึกษามาทั้งหมด 

  ขอ 34 นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 11 
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา 

 ขอ 35  การสําเร็จการศึกษา   
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
35.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

1. ศึกษาและสอบไดครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสราง  หลักสูตร 
2. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
3. ไมมีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

35.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
35.2.1 แผน ก แบบ ก1  

1.  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายพรอมสงรูปเลมฉบับสมบูรณ
ตามขอ 29.1.13 

2.  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

3.  ผานการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการไดผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
กําหนด 

4. ไมมีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
35.2.2 แผน ก แบบ ก2    

1.  ศึกษาและสอบไดครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร 
2.  ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
3.  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายพรอมสงรูปเลมฉบับสมบูรณ

ตามขอ 29.1.13 
4. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

5. ไมมีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
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35.2.3  แผน ข              

1. ศึกษาและสอบไดครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร  
2. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
3. สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและปากเปลา 
4. สงรูปเลมการศึกษาคนควาอิสระตามขอ 29.2.9 หรือ 29.3.9 แลวแตกรณี 
5. ไมมีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย   

35.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
35.3.1 แบบ 1 

1. สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
2. สอบผานการสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) 
3. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายพรอมสงรูปเลมฉบับสมบูรณ

ตามขอ 29.1.13 
4. ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมารวมกลั่นกลอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
5. ผานการเรียนรายวิชาเพิ่มหรือทํากิจกรรมทางวิชาการไดผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด 
6. ไมมีพันธะใดๆ กับมหาวิทยาลัย 

   35.3.2 แบบ 2  
1. ศึกษาและสอบไดครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร 
2. ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
3. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
4. เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายพรอมสงรูปเลมฉบับสมบูรณตาม
ขอ 29.1.13 

5.  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกลอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

6. ไมมีพันธะใดๆกับมหาวิทยาลัย 
 ขอ 36 การขอรับปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ในภาคการศึกษาสุดทาย เมื่อนักศึกษาสอบไดจํานวนหนวยกิตครบถวน ตามหลักสูตรและไดแตม
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 มีสิทธิยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญาตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 
เดือนกอนสิ้นสุดภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 12 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอ 37  การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรที่เปดสอนในบัณฑิตวิทยาลัยตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในประเด็น ตามที่

ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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ขอ 38  การพัฒนาหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรตองมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป 
ขอ 39  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกหลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติซึ่ง

ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
 ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติไวในขอบังคับนี้หรือในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ ใหบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและเสนอความเห็นตออธิการบดีและ
ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการใหปฏบิัติตามที่เห็นสมควรและคําสั่งการของอธิการบดีถือเปนที่สิ้นสุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2549 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………………… 
                    (ศาสตราจารยนายแพทยบุญสม มารติน) 
                 นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ชื่อ-นามสกุล    ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ  เกิดพิทักษ 
เลขประจําตัวประชาชน   3-1009-05015-740 
ตําแหนง   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยประจําหลักสูตร  และหัวหนาสาขาวิชา 
สังกัด     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
คุณวุฒิ -   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. 

ผลงานทางวิชาการ 
ตํารา   

1.    สุขภาพจิตเบื้องตน 
2. การปรับพฤติกรรม 
3. การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
4. ประมวลสาระชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4.1 วิทยานิพนธ  1: หนวยท่ี  1  แนวคิดและกระบวนการทําวิทยานิพนธทางการ
แนะแนว 

4.2 การสัมมนาทางการแนะแนว: หนวยท่ี  10  สมัมนาบริการปรึกษา 
4.3 ประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิตการแนะแนว: หนวยท่ี  5  การพัฒนาทักษะ

การใหบริการปรึกษา 
4.4 การวิจัยทางการแนะแนว: หนวยท่ี  8  แนวคิดเกี่ยวกับการวจิัยทางการแนะแนว 
4.5 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว  หนวยท่ี  1  แนวคิดในการพัฒนา

เครื่องมือแนะแนว,  หนวยท่ี  2  การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะ
แนว  และหนวยท่ี  10  การพัฒนากิจกรรมแนะแนวดานการศึกษา 

4.6  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการใหการปรึกษา:  หนวยท่ี  12  การเปรียบเทียบ
ทฤษฎีการใหการปรึกษาและการพัฒนาแนวปฏิบัติในการใหการปรึกษา 

4.7  การใหบริการปรึกษาในองคกร 
5. จิตวิทยาการปรึกษากลุมทฤษฎีท่ีเนนอารมณ  ความรูสกึ  และกลุมท่ีเนนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการใหการปรึกษาครอบครัว 
7. แนวคิดเกี่ยวกบัการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
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งานวิจัย 
 1.    การศึกษาบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. Social Awareness of  Thai Educated Women 
3. ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษาของนักเรียนวยัรุน 
4. การสรางมาตรประเมินและปกติวิสัยของความฉลาดทางอารมณ 
5. การสรางแบบวัดคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนไทย 
6. การสรางแบบวัดความเขมแข็งของครอบครัว 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 
จว 8015  การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา (รวมสอน) 
จว 8501 ทฤษฎี  กลยุทธ  และการฝกปฏิบัติการปรึกษา (รวมสอน) 
จว 8502 สัมมนาการปรึกษาครอบครัวท่ีมุงเนนประสิทธิผล (รวมสอน) 
จว 8503 สัมมนาการวิจยัทางจิตวิทยาการปรึกษา (รวมสอน) 
จว 8504 การฝกงานการปรึกษา (รวมสอน) 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห) 
   ปการศึกษา  2554  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
   ปการศึกษา  2555  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
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ชื่อ-นามสกุล    ศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม 
เลขประจําตัวประชาชน   3-1009-04503-380 
ตําแหนง   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยประจําหลักสูตร 
สังกัด     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
คุณวุฒิ M.A. (Special Education for the Deaf), Ball State University, U.S.A., 1973. 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือและตําราทางวิชาการ   
1. พัฒนาการทางภาษา 
2. จิตวิทยาทั่วไป (บทเรียนโปรแกรม) 
3. การสอนเพื่อบรรดิการ (Remedial Teaching) 
4. การสอนซอมเสริม 
5. การติดตอกับผูปกครองของเดก็ที่มีความตองการพิเศษ 
6. แบบฝกการเตรียมความพรอม 
7. การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
8. การเรียนรวมสาํหรับเด็กปฐมวัย 
9. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
10. เด็กปญญาเลิศ  คูมือครู 
11. เด็กปญญาเลิศท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาความเปนจริง 
12. การวัดและการประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ 
13. ความบกพรองทางการไดยิน  ผลกระทบทางจิตวิทยาการศึกษาและสังคม 
14. ประมวลคําศัพทการศึกษาพิเศษ 
15. เด็กที่มีปญหาความยุงยากทางการเรียนรู 
16. การวัดและประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ  
17. LD  เขาใจและชวยเหลอื 
18. เทคโนโลยีสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
19. แบบตรวจสอบรายการเพื่อคัดแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
20. ทัศนศิลปเพื่อการศึกษาพิเศษ  
21. ศิลปะเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 งานวิจัย 
1. การสํารวจสภาพเด็กพิการในวัย  5-14  ป  ในประเทศไทย 
2. การศึกษาสถานภาพของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
3. การประเมินผลระยะครึ่งโครงการดานการศึกษาพิเศษ  โครงการพัฒนาศึกษา

อาเซียน 
4. การทดลองการเรียนรวมสําหรบัเด็กพิเศษในโรงเรยีนประถมศึกษา 
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5. การสรางแบบคัดแยกแปนหมุน 
6. การสรางแบบคัดแยกเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาความสามารถที่แทจริง 
7. การสรางแบบคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
8. การสํารวจเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
9. การศึกษามลภาวะทางเสียงของโรงเรียนที่อยูในภาวะเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 
จว 8601 กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ  
จว 8603 สัมมนาประเด็นปญหาสําคัญของการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อบุคคลท่ีมีความตองการ

พิเศษ (รวมสอน) 
จว 8604 การฝกประสบการณข้ันสูงในการพัฒนาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ (รวมสอน) 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห) 
   ปการศึกษา  2554  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
   ปการศึกษา  2555  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
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ชื่อ-นามสกุล    รองศาสตราจารย ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา 
เลขประจําตัวประชาชน   3-1009-01363-794 
ตําแหนง   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยประจําหลักสูตร 
สังกัด     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
คุณวุฒิ   Ph.D. (Educational Psychology), University of Wisconsin at Madison, U.S.A., 1974. 
ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือและตํารา   
1. จิตวิทยาเบื้องตน 
2. จิตวิทยาทั่วไป 

บทความ   

1. Psychology in Thailand 
2. Higher education expansion in Thailand: Process, problems and prospects 
3. Project on learning and instruction for rural development, Faculty of Education, 

Chulalongkorn University 
4. อุดมศึกษาและปญหาปจจุบันของสังคมไทย 
5. บทบาทเชิงสรางสรรคของสถาบันครุศึกษาในการพัฒนาสังคมไทย 
6. สถาบันครุศึกษาและการสรางสรรคสังคมไทย 
7. การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. โครงการครุศาสตรเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
9. การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย  
10. ครุศึกษากับอนาคตของประเทศไทย  
11. บทสนทนาเกี่ยวกับการสอนใหคิด 
12. อุปสรรคตอการคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรค 

งานวิจัย   
1. Roles and achievements of Thai higher education institutions in the development  

of human resources.  
2. การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาระดับความสามารถ 
3. คานิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย 
4. รูปแบบการพัฒนาทัศนคติตอการประหยัดพลงังาน 
5. การประเมินผลโครงการปฏิรูปการฝกหัดครูอาเชียน  สวนของประเทศไทย   
6. การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524:  กระบวนการนํา

หลักสูตรไปใช 
7. บทบาทและสัมฤทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาของไทยในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 
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8. การศึกษากับการพัฒนาชนบท 
9. การวิจัยและพฒันารูปแบบการพัฒนาครูใหมีสมรรถภาพที่พึงประสงคตาม

หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
10. การพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11. การวิเคราะหความตองการครใูนสาขา  การศึกษาที่ขาดแคลน 

รายวิชาที่รับผดิชอบ 
จว 8012  กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต 
จว 8401 จิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการในบริบทสังคม

พลวัต (สอนรวม) 
จว 8404 การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ (สอนรวม) 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห) 
   ปการศึกษา  2554  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
   ปการศึกษา  2555  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
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ชื่อ-นามสกุล    รองศาสตราจารย ดร.รัญจวน  คําวชิรพิทักษ 
เลขประจําตัวประชาชน   3-1006-00392-027 
ตําแหนง   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารยประจําหลักสูตร 
สังกัด     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
คุณวุฒิ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา),  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  พ.ศ.2533 
ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน 
1. แผนการสอนสําหรับหนวยการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อ

การวัดและประเมินผลการศึกษา  หนวยท่ี  5  “การรับรูและอัตมโนทัศนกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา”   

2. แผนการสอนสําหรับหนวยการสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อ
การวัดและประเมินผลการศึกษา  หนวยท่ี  9  “บุคลิกภาพของผูเรียนและผูสอนกับ
การวัดและประเมินผลการศึกษา”  

เอกสารคําสอน 
1.    แบบฝกปฏิบัติชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย  หนวยท่ี  6  “ความเชื่อและเจตคติกับ

พฤติกรรมนุษย”   
งานแตง  เรียบเรียง  แปลหนังสือหรือเขียนบทความทางวิชาการ   

1. “การรับรูและอัตมโนทัศนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา”  ในเอกสารการ
สอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา  
เลมท่ี  1  หนวยท่ี  5   

2. “บุคลิกภาพของผูเรียนและผูสอนกับการวัดและประเมินผลการศึกษา”  ในเอกสาร
การสอนชุดวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผล
การศึกษา  เลมท่ี  2  หนวยท่ี  9   

3. “การพัฒนางานแนะแนวในระดับประถมศึกษา”  ในเอกสารการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานแนะแนว  การพัฒนางานแนะแนวในระดับประถมศึกษา  ตอนที่  1 

4. “ลดความเครียด …. ลดมลพิษใหชีวิตกับตนและคนอื่น”   
5. “ความกาวราวกับการศึกษาทางจิตวิทยา”   
6. “หัวใจของการเรียนรู”  

งานแตง  เรียบเรียง  แปลตําราหรือหนังสือ 
1.    “การสรางสัมพันธภาพในการทํางาน”  ในเอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตร

กลยุทธการครองงานและการครองใจ  ตอนที่  6   
2.    “ความเชื่อและเจตคติกับพฤติกรรมมนุษย”  ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรม

นุษย  เลม  1  หนวยท่ี  6   
3.    “จิตวิทยาการสื่อสารในชั้นเรียน”  โครงการตํารามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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ตําราหรือหนังสือ 
เอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี 

1. “ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา” ในเอกสารการสอน
ชุดวิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา  เลมท่ี  1  หนวยท่ี  1  

2. “การบริหารงานแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการแนะ
แนวในระดับมัธยมศึกษา เลมท่ี  1  หนวยท่ี  3 

ประมวลสาระชุดวิชาระดับปริญญาโท 
1. “หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล” ใน

ประมวลสาระชุดวิชาหลักการและแนวคิดทางการแนะแนว  เลมท่ี  2  หนวยท่ี  7  
2. “การวิจัยเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการแนะแนว”  ในประมวลสาระชุดวิชาการวจิัย

ทางการแนะแนว  เลมท่ี  2  หนวยท่ี  14 
3. “สัมมนาเครื่องมือและกิจกรรมสําหรับการแนะแนว ” ในประมวลสาระชุดวิชาการ

สัมมนาทางการแนะแนว  เลมท่ี  2  หนวยท่ี  13  
4. “ทฤษฎีการใหการปรึกษาแบบผูรับการปรึกษาเปนศูนยกลาง”  ในประมวลสาระ

ชุดวิชาทฤษฎีและแนะแนวปฏิบัติในการใหการปรึกษา  เลมท่ี  1  หนวยท่ี  6  
5. “การพัฒนาเครื่องมือทางการแนะแนวดานสวนตัวและสังคมที่สามารถสรางขึ้นใช

เอง”  ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนว  เลมท่ี  1  
หนวยท่ี  8  

6. “วิธีดําเนินการวิจัยทางการแนะแนว”  ในประมวลสาระชุดวชิาวิทยานิพนธ  2   
หนวยท่ี  5   

7. “บุคลิกภาพของนักแนะแนว”  ในประมวลสาระชุดวิชาประสบการณชีวาชีพ
มหาบัณฑิตการแนะแนว เลมท่ี 1  หนวยท่ี 4  

งานวิจัย   
  ผลงานวิจัยภาษาไทย 

1. “การวิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพที่พึงประสงคของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช”     

2. “การวิเคราะหสาเหตกุารลาออกกลางคันของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช” 

3. “การสรางความรูความเขาใจ และเจตคติตอตานยาเสพติดของกลุมเยาวชนใน
สถานศึกษาเยาวชนนอกสถานศึกษา และประชากรวัยแรงงาน”   

4. “การสรางชุดฝกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงคของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช”   

5. “การประเมินความสูญเสียอันเนื่องจากบุหรี”่   
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6. “การศึกษารูปแบบและแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเขาสู
อาชีพท่ีเหมาะสม”  

7. “สังคมจิตวิทยาในการทํางานกับการปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพจิตของ
คนงานในสถานประกอบอุตสาหกรรมเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล”  

8. “ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอความเครียดของชาวกรุงเทพมหานคร”  
9. “การปองกันและควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ขนองบุคคลในวัยเสี่ยงตอการสูบ

บุหรี่”  
  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”   

รายวิชาที่รับผดิชอบ 
จว 8401 จิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการในบริบทสังคม

พลวัต (สอนรวม) 
จว 8404 การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ (สอนรวม) 

ภาระสอน (ชม./สัปดาห) 
   ปการศึกษา  2554  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
   ปการศึกษา  2555  6  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
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ชื่อ-นามสกุล    รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ   ชิตพงศ 
เลขประจําตัวประชาชน   3-1006-00094-158 
ตําแหนง   อาจารยประจําหลักสูตร 
สังกัด     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
คุณวุฒิ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  พ.ศ.2519 
ผลงานทางวิชาการ 

ตําราและเอกสารประกอบการสอน 
1. การวัดความถนัด 
2. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
4. การวัดและประเมินผลวิชาสังคมมัธยมศึกษา 
5. การวัดคุณลักษณะดานจิตพิสัย 

 งานวิจัย  
 1.   การประเมินผลโครงการจดัตั้งสถาบันผูบริหารการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

2. การประเมินผลโครงการสรางงานในชนบท (กสช.)  ของรัฐบาล  ป  พ.ศ.2528,  
2529 

3. การประเมินผลโครงการอีสานเขียวในสวนโครงการมหาวิทยาลัย  ป  พ.ศ.2532 
4. ปทัสถานความรูสึกรักถิ่นอีสานของเยาวชนภาคอีสานที่สําเร็จภาคศึกษาภาคบังคับ  

ปการศึกษา  2533 
5. การประเมินผลการรณรงควัฒนธรรมไทย  ป  พ.ศ.2537 
6. โครงการขยายผลตนแบบการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ  14  จังหวัดภาคใต  ป  

พ.ศ.2548 
รายวิชาที่รับผดิชอบ 

จว 8404 การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ (สอนรวม) 
ภาระสอน (ชม./สัปดาห) 
   ปการศึกษา  2554  3  ช่ัวโมงตอสปัดาห 
   ปการศึกษา  2555  3  ช่ัวโมงตอสปัดาห 

 
………………………………………. 
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