
 คุณสมบัติของสมัครเขาศึกษา 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยา  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  หรือสาขาวิชา

อื่น  จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยมีผลการเรียนไมต่ํากวา  

3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนน  กรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสม  ต่ํากวา  3.50  แตไมต่ํากวา  3.00  จากระบบ  

4  ระดับคะแนน  ตองมีใบรับรองหรือแฟมสะสมงาน (Portfolio)  และ/หรือมีคุณสมบัติดีเดน 

สําหรับผูที่มีประสบการณในการเรียนหรือการทํางาน  อาจไดรับการเทียบผลการเรียนรูเพื่อ

ยกเวนการเรียนรายวิชาได  ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยา   

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1. ผูสมัครมีผูรับรองความสามารถและความประพฤติ  ไมนอยกวา  3  คน 

2. ผูสมัครนําเสนอโครงงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ผูสมัครสนใจ  จํานวน  1  เรื่อง 

3. ผูสมัครเขียนวัตถุประสงคของการเขาศึกษาในหลักสูตร 

4. ผูสมัครผานการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดังนี้ 

4.1 การสอบขอเขียน  ประกอบดวย   1)  วิชาเฉพาะทางจิตวิทยา 2)  สถิติและการวิจัย 

    3)  ภาษาอังกฤษ 

4.2  การสอบสัมภาษณ 

การจัดการเรียนการสอน    ระยะเวลาการศึกษา 

วันเสารและอาทิตย   ใชเวลาการศึกษาไมเกิน  6  ปการศึกษา 

คาใชจายการศึกษา 

6 ภาคการศึกษา  รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร  ประมาณ  480,000  บาท   

โดยแบงจาย  6  ภาคการศึกษาปกติๆ  ละ  80,000  บาท 

 โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา  63  หนวยกิต 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

 สาขาวิชาจิตวิทยา / สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอื่น 

ไมนอยกวา 63 หนวยกิต 

 

       

    วิชาเสริมพื้นฐาน  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต *  

       

 วิชาแกน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  วิชาแกน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

       

 วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต  วิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต  

       

 วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  วิชาเลือก  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  

       

 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต  ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต  

     *         วิชาเสริมพื้นฐานไมนับหนวยกิต  

Doctor of Philosophy in Psychology 

ปรัชญาของหลักสูตร  มุงเนนการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่กอรปดวย 
1. พลังปญญา  คุณคา  คุณธรรม  คุณประโยชน  
2. สามารถอธิบาย  ทํานาย  ควบคุม  และพัฒนาพฤติกรรมบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เปนผูมุงพัฒนาตนเต็มศักยภาพและมีสมดุลในชีวิต   มีวิสัยทัศนที่มุงสรางสรรคองคความรูทางจิตวิทยาที่

ผสมผสานแนวคิด  ทั้งระดับภูมิปญญาทองถิ่นและความรูระดับสากล  
4. นํามาบูรณาการ  ประยุกตใชในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษยและสังคมได  โดยมี

บทบาทเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูนําทางจิตปญญาที่ควบคูกับคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจอยางถองแท  ลึกซึ้งในศาสตรและวิชาชีพทางจิตวิทยา 

2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูที่สามารถบูรณาการความรูทางจิตวิทยาและศาสตรที่เกี่ยวของจากแนวคิด

ทางตะวันตกและตะวันออกไดอยางครอบคลุม  มีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางองคความรูและกลยุทธที่

สรางสรรคในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของมนุษย  องคการ  และสังคม 

3.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูที่มีวุฒิภาวะ  มุงพัฒนาตนเต็มศักยภาพ  มสีมดุลในชีวิต  มีความรูสึกนึกคิด

เปนอิสระ  กลาแสดงออกอยางสรางสรรค  และมีปฏิสัมพนัธทางบวกกับผูอื่นเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่

มุงพัฒนามนุษยใหมีศักยภาพ  และคุณภาพที่เหมาะสมกับความตองการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เปนผูนําการพัฒนาจิตปญญา (Wisdom)   

4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูที่สามารถประยุกตใชความรู  วิธีการ  และประสบการณทางจิตวิทยา  เพื่อ

พัฒนาศาสตรและวิชาชีพทางจิตวิทยาในดานวิชาการ  การวิจัย  การบริการสังคม  และมีคุณธรรม  

จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 

 

อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1.  อาจารย  นักวิชาการ  นักจิตวิทยา  และผูบริหารองคการ  ดานจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษยและ

องคการ  จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบคุคลที่มีความตองการพิเศษ 

2.  วิทยากร  ที่ปรึกษา  ผูบริหารจัดการโครงการ  นักจิตวิทยา  และผูเชี่ยวชาญ  ดานจิตวิทยาเพือ่พัฒนา

ศักยภาพของมนุษยและองคการ  จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพือ่บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

3.  นักวิจัยและพัฒนาองคความรูและแนวทางใหม  ดานจิตวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษยและองคการ  

จิตวิทยาการปรึกษา  และจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

 

 

 

 

 



รายวิชาในหลักสูตร 

วิชาแกนไมนอยกวา  15  หนวยกิต  (สาํหรับนักศึกษาทุกคน)  ประกอบดวย 

จว 8011  ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยายุคใหม    

จว 8012  กระบวนทัศนและกลยุทธการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต   

จว 8013  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา   

จว 8014  สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา  

จว 8015  การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 

จว 8016  การวิจัยเชิงคุณภาพ  

วิชาเฉพาะไมนอยกวา  9  หนวยกติและวิชาเลอืกไมนอยกวา  3  หนวยกิต มี 3 กลุมวิชา  

นักศึกษาสามารถเลอืกเรียนจากกลุมวชิาใดกลุมวิชาหนึ่ง ตัวอยางรายวิชาในกลุมตางๆ เชน 

 

กลุมวิชาจติวิทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 
จว 8401  จิตวิทยาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพมนุษยและ

องคการในบริบทสังคมพลวัต  
จว 8402  จิตวิทยาบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 
จว 8403  สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการพัฒนาภาวะผูนํา 

และทีมงาน   
จว 8404  การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย   
จว 8405  สัมมนาการวิจัยประเด็นปญหาสําคัญทางจิตวิทยา

เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 
จว 8406  การพัฒนาทุนมนุษยและผูมีความสามารถพิเศษ 
กลุมวิชาจติวิทยาการปรึกษา  
จว 8501  ทฤษฎี กลยุทธ และการฝกปฏิบัติการปรึกษา 
จว 8502  สัมมนาการปรึกษาครอบครัวที่มุงเนนประสิทธผิล  
จว 8503  สัมมนาการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา 
จว 8504  การฝกงานการปรึกษา        
จว 8505  กลยุทธและการฝกปฏิบัติการปรึกษากลุม 
จว 8506  การทํางานกลุมอยางมีประสิทธิผลกับผูสูงอายุและ

ผูใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 
จว 8507  สัมมนาการปรึกษาสําหรับบุคคลที่อยูในภาวะวกิฤต 
กลุมวิชาจติวิทยาเพื่อบุคคลพิเศษ  
จว 8601   กลยุทธในการพัฒนาการเรียนรูของผูมีความตองการ

พิเศษ   
จว 8602   การบําบัดโดยใชศาสตรทางเลือก  
จว 8603  สัมมนาประเด็นปญหาสําคัญของการวิจัยทาง

จิตวิทยาเพื่อบคุคลพิเศษ 
จว 8604  การฝกประสบการณขั้นสูงในการพัฒนาผูมีความ

ตองการพิเศษ  
จว  8605 สัมมนาการบริหารจัดการทางจิตวิทยาและภาวะผูนํา

เพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ 
จว 8607  สัมมนาประเด็นรวมสมัยในการฟนฟูสมรรถภาพ

ของบุคคลที่มคีวามตองการพิเศษวัยผูใหญ 
จว 8609  การประเมิน  คัดแยก  และวินิจฉัยบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษ 
จว 9002  ดุษฎีนิพนธ     36    หนวยกิต 

อาจารยประจํา 

รองศาสตราจารย ดร.ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา 

รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ชิตพงศ 

ศาสตราจารย ดร.ผองพรรณ  เกิดพิทักษ   

ศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม 

รองศาสตราจารย ดร.รัญจวน  คําวชิรพิทักษ 

อาจารยพิเศษ 

รองศาสตราจารย ดร.อารี  พันธมณี 

รองศาสตราจารยไพบูลย  เทวรักษ 

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  นนทะสร 

รองศาสตราจารย ดร.พิมพันธ  เดชะคปุต 

รองศาสตราจารย ดร.วรนุช  แหยมแสง 

รองศาสตราจารย ดร.สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 

รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค  วรานุสันติกูล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระวัฒน  ปนนิตามัย 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่   

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  โทร.  0-2320-2777  ตอ  1163 

โทรสาร  0-2720-4677  และhttp://grad.psychology.kbu.ac.th 
-  ศ.ดร.ผองพรรณ   เกิดพิทักษ   089-810-0297 

-  อาจารยวรินทร   ปนทอง         086-783-6030 

-  อาจารยวนิดา     สายฟา           081-711-9010 

 

 

 

 

 

  มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 

         บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

                                                                ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 

Doctor of Philosophy in Psychology 

 

 

วิชาเอก  มี 3 กลุมวิชา 

1. กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อศักยภาพมนุษย  และองคการ 

(Psychology  for  Developing  Human  Potentials  and  Organization) 

2. กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษา  (Counseling  Psychology ) 

3. กลุมวิชาจิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  

(Psychology  for  Person  with  Special  Needs) 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา    


