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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื�อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/สํานกั  คณะมนุษยศาสตร์ 

 
หมวดที� 1 ขอ้มูลทั �วไป 

 

1. รหสัและชื�อหลกัสูตร 
          รหัสหลักสตูร    25480091102679  
          ชื�อหลักสตูร 
          ภาษาไทย:        หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา 
          ภาษาองักฤษ:    Bachelor of Science Program in Psychology  
 

�. ชื�อปริญญาและสาขาวิชา 
      ภาษาไทย         ชื�อเตม็:  วิทยาศาสตรบัณฑติ (จิตวิทยา) 
                  ชื�อย่อ:   วท.บ. (จิตวิทยา) 
      ภาษาอังกฤษ     ชื�อเตม็:  Bachelor of Science (Psychology) 
                  ชื�อย่อ:   B.Sc. (Psychology) 
 
�. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 
          - 
 
4. จํานวนหน่วยกิตที�เรียนตลอดหลกัสูตร 
          ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกติ 
 

�. รูปแบบของหลกัสูตร 

    �.� รูปแบบ  
          หลักสตูรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
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    5.2 ประเภทของหลกัสูตร 

            หลักสตูรทางวิชาการ 
            หลักสตูรแบบก้าวหน้าวิชาการ 
            หลักสตูรทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 
            หลักสตูรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏบัิติการ 
 

    5.3 ภาษาที�ใช ้
          การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตาํราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
      

    5.4 การรบัเขา้ศึกษา 
           รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที�สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 
    5.5 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื�น 
           เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบันที�จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
    5.6 การใหป้ริญญาแก่ผูสํ้าเร็จการศึกษา 
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 
    เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2555 โดยจะ
เริ�มใช้หลักสตูรนี� ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2560 
         ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม 
            เมื�อวันที� 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
         ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภาวิชาการในการประชุม 
            ครั�งที� 8/2559 เมื�อวันที� 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
  ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  

            ครั�งที� 3/2560 เมื�อวันที� 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรที�มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ      
ในปีการศึกษา 2562 
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�. อาชีพที�ประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

        (1) นักจิตวิทยา ปฏบัิติหน้าที�ด้านการให้คาํปรึกษา ดูแล ป้องกนั และส่งเสริมสขุภาพจิต 

        (2) นักจิตวิทยา ปฏบัิติหน้าที�ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ 

และ  (3) อาชีพอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการปฏบัิติงานด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ

อุตสาหกรรม และด้านสวัสดิการสงัคม 

  

�. ชื�อ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบ

หลกัสูตร 
 

ลาํดบัที� 
 

รายชื�อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที�จบ 

สถาบนัที�สาํเร็จ
การศึกษา 

เลขประจําตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร. วิธญัญา วัณโณ วท.บ. (จิตวิทยา), 2544 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
         และองค์การ), 2546 
ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยั 
        การศกึษา), 2557 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ธรีะชน พลโยธา วท.บ   (วทิยาการคอมพิวเตอร์),  
        2538 
ศษ.ม (จิตวทิยาการศึกษา),  
        2545 

สถาบันราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ชญานุช  ลักษณวจิารณ ์ วท.บ  (จิตวทิยา), 2537 
วท.ม  (จิตวทิยาอตุสาหกรรม),  
         2541 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.สพัุทธ  แสนแจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา), 2547 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ���� 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.ชาญ  รัตนะพิสฐิ วท.บ. (จิตวิทยา), 2548 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคก์าร), 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

 
10. สถานที�จัดการเรียนการสอน 
       ในสถานที�ตั�ง ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาที�จําเป็นตอ้งนาํมาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

      ��.� สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
              ในปัจจุบันประเทศไทยกาํลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เริ�มขาดแคลนวัยแรงงานที�มีคุณภาพที�จะป้อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ�งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนที�มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจทั�งในประเทศและต่างประเทศจะเกิดการ
สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื�อนย้ายแรงงานข้าม
ประเทศภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมถึงมีการ
แข่งขันระหว่างแรงงานระหว่างประเทศภายในประชาคมอาเซียนเพิ�มสูงขึ� น นอกจากนี� ยังมีปัญหาด้านสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยที�เกิดขึ� นทั�วโลก ทาํให้การลงทุกภาคส่วนมีการชะลอตัวเกิดสภาวะการว่างงานสูงขึ� นและรายได้ที�
ลดลง ผลที�เกดิตามมา คอื การมีภาระหนี� สนิ ซึ�งส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของบุคคลทาํให้เกิดความเครียด และ
ปัญหาด้านสขุภาพจิต 
   ��.� สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
           ทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุดมุ่งการเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ 
ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันตั� งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม สามารถจัดการปัจจัยเสี�ยง และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี�ยนแปลง แต่เนื�องด้วยการเปลี�ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยที�ดีงามเริ�มเสื�อมถอย การให้ความสาํคัญกับศีลธรรมลดลง ความมีอคติระหว่างกลุ่มคนทาํ
ให้ขาดความสามัคคี มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนจนความขัดแย้งขยายวงกว้างขึ�น นอกจากนี� โครงสร้างประชากรที�
มีวัยสูงอายุเพิ�มขึ�น ขณะที�ประชากรวัยเดก็และวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื�อง ทาํให้ประเทศไทยเริ�มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เกิดความแตกต่างในบริบทของการดาํเนินชีวิตจากช่องว่างระหว่างวัย ซึ�งจาํเป็นต้องเตรียมพร้อม
ทรัพยากรมนุษย์ที�มีอยู่อย่างจาํกดัให้มีคุณภาพสูงสดุ 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี�ยวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
 

      12.1  การพฒันาหลกัสูตร          
               สถานการณ์ของการเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุจนทาํให้เกดิปัญหาการขาดแคลนวัยแรงงาน ตลอดจนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึงให้
ความสาํคัญกับการปรับปรุงหลักสูตรที�จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแขง็ของบัณฑิตจิตวิทยาให้เป็น
แรงงานที�มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดับสากล สามารถจัดการทรัพยากรบุคคล ประสานงาน
และร่วมมือในการทาํงานกับบุคลากรต่างวัฒนธรรมให้สามารถทาํงานตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยหรือ
นานาชาติได้  นอกจากนี�  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที�ทาํให้ประชาชนมีแนวโน้มที�จะเกิดปัญหา
สขุภาพจิตสงูขึ�น หลักสตูร วท.บ.จิตวิทยา ตระหนักถึงความสาํคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีความพยายามในการ
ปรับปรุงหลักสตูรที�จะช่วยสร้างองค์ความรู้แก่บัณฑติจิตวิทยาที�จะเป็นพื�นฐานสาํหรับการเสริมสร้างและการให้
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ความช่วยเหลือด้านสขุภาพจิตในเบื�องต้นแก่ตนเองและผู้อื�นให้สามารถดาํรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสขุ  สาํหรับ
ปัญหาทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรมที� มีแนวโน้มเสื�อมถอยลงทําให้หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยาให้
ความสาํคัญกับการมุ่งพัฒนาคนทุกกลุ่มวัยให้สมบูรณ์ทั�งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายเพื� อลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างสนัติสขุในสังคม ส่วนปัญหาด้านโครงสร้างประชากรที�มีการลดลงของวัยเดก็และวัยแรงงาน 
แต่มีวัยสูงอายุเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง จึงจาํเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับประชากรทุกช่วงวัยในการรับมือต่อ
การเปลี�ยนแปลงดังกล่าว หลักสตูร วท.บ.จิตวิทยา จึงให้ความสาํคัญกบัการเตรียมบัณฑิตจิตวิทยาให้มีความรู้
ความเข้าใจในพัฒนาการของบุคคลทุกช่วงวัยเพื�อถ่ายทอดองค์ความรู้ที�จาํเป็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพื�อลด
ปัญหาความแตกต่างที�เกี�ยวข้องกบับริบทของการดาํเนินชีวิตจากช่องว่างระหว่างวัย 
 

 ��.� ความเกี�ยวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที� มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที� ให้
ความสาํคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที�พึง
ประสงค์ ดังนั�น หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา จึงตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื� อให้ได้บุคลากรด้าน
จิตวิทยาที�มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว � ประการ คือ 1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต �) คิดเป็นทาํเป็น        
3) หนักเอาเบาสู้ 4) รู้กาลเทศะ 5) เปี� ยมจิตสาํนึกสาธารณะ 6) มีทกัษะสื�อสาร 7) อ่อนน้อมถ่อมตน 8) งาม
ด้วยบุคลิก และ �) พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ นอกจากนี�  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังให้ความสาํคัญ
กับสมรรถนะที�เกี�ยวข้องกับการรับใช้สังคมของบัณฑิต หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยาจึงได้พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื� อผลิตบัณฑิตที�มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�องเพื� อ
นําไปสู่การรับใช้สังคมในลักษณะของการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม และส่งเสริมสังคมให้มีสันติสุขบนความ
หลากหลาย 
 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื�นที�เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื�นของสถาบนั 
      13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที�เปิดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื�น 
          การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั�วไปเป็นส่วนหนึ�งของหลักสูตร 
โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ และนิสติเรียนวิชาโทจากคณะที�นิสติสนใจเลือกเรียน   
      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรนี�ที�เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอื�นมาเรียน 
   13.2.1 เปิดสอนวิชาโทจิตวิทยา จาํนวน �� หน่วยกติ ให้กบันิสติอื�นที�เลือกเรียนรายวิชาโทจิตวิทยา 
      13.2.2 เปิดสอนรายวิชาจิตวิทยาเพื�อเป็นวิชาเลือกเสรีให้กบันิสติคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
       ��.� การบริหารจัดการ 
    13.3.1 แต่งตั� งคณะกรรมการบริหารหลักสูตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และ           

ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื�อทาํหน้าที�ประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการ
พิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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    13.3.2  มอบหมายคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาดาํเนินการเกี�ยวกบัการประสานงานกบัผู้สอนรายวิชาที�สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื�น เพื�อให้ได้
เนื�อหาความรู้และทกัษะตามความต้องการของหลักสตูร 
    13.3.3 อาจารย์ประจาํหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้านเนื� อหาสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที� 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

�. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

    1.1  ปรชัญา 
            พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที� เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบน    
ความหลากหลาย 

 

 1.2  ความสําคญั 
           สบืเนื�องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเรว็ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ�งขึ�น
ในปัจจุบันทาํให้เกดิความเปลี�ยนแปลงทางด้านต่างๆ อย่างมากมาย ขณะเดียวกนัสถานการณ์การปรับตัวเข้าสู่
การสร้างภาคีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในภมิูภาคเอเชียจนเกิดเป็นประชาคมอาเซียน 
(ASEAN) จะนาํไปสู่การถ่ายโอนแรงงานอย่างเสรีมากยิ�งขึ�นจึงเป็นเหตุกระตุ้นให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างยั�งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 12 (พ.ศ. 2560-2565) และตาม
กรอบแนวคิดโมเดลประเทศไทย 4.0 ที� มุ่งขับเคลื�อนประเทศเข้าสู่ความมั�นคง มั�งคั�งและยั�งยืน ซึ�งจําเป็น
จะต้องสร้างความแขง็แกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถพึ�งพาตนเองได้มากขึ� น 
และสร้างภูมิคุ้มกันที�ดีของประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสาํคัญต่อการนาํทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ ทุนสังคมที�มีอัตลักษณ์ และมีคุณค่าเฉพาะตัวของชาติมาบูรณาการร่วมกับทุนมนุษย์ที�มี
คุณภาพเพื�อ เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทดัเทยีมกบันานาประเทศ ซึ�งการพัฒนาทุนมนุษย์จาํเป็นที�
จะต้องสร้างทรัพยากรบุคคลของไทยให้เป็นคนที�มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม มีศักดิ�ศรี
สามารถก้าวเข้าสู่สากลได้อย่างเตม็ภาคภูมิ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที�มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ อย่างแท้จริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกิดทกัษะ
ในการปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมอนันาํไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ได้มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื�องด้วยการบูรณาการทั�งภายในสาขาจิตวิทยา และข้ามสาขาวิชา เพื�อให้
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในองค์ความรู้ทางจิตวิทยาที�มีความทนัสมัย ให้เกดิความครอบคลุมในขอบเขตศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา
พื� นฐานและศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาประยุกต์ต่างๆ อีกทั�งมีการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาสู่สากล และ
การเชื�อมโยงทฤษฎีสู่การปฏบัิติมากขึ�นผ่านการนาํความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน และบริการ
วิชาการเพื� อรับใช้สังคม ที�จะทาํให้ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดในการศึกษาต่อ หรือประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน เกดิการพัฒนาตนเองและผู้อื�น ให้มีความสมบูรณ์ใน
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขเป็นรากฐานและทุน
มนุษย์ที�เปี� ยมด้วยศักยภาพที�สาํคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป เพื�อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสตูร คือ 
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พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที� เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความ
หลากหลาย 
 
    �.� วตัถุประสงค ์
           เพื�อผลิตบัณฑติสาขาวิชาจิตวิทยาที�มีคุณสมบัติ ดังนี�  

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวัดและเครื�องมือทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย

พฤติกรรมมนุษย์ และการให้คาํปรึกษาเบื� องต้นแก่บุคคล โดยอยู่บนพื�นฐานของจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพจิตวิทยา 

3. ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเองและผู้อื�น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถ
ปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ  

 

2.  แผนพฒันาปรบัปรุง 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีแผนพัฒนาปรับปรุง ซึ�งประกอบด้วยแผนพัฒนา/
แผนการเปลี�ยนแปลง กลยุทธ์ และตัวบ่งชี�  ซึ�งคาดว่าจะดาํเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากการเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสตูร ดังนี�   

          พ.ศ. 2560  เปิดรับนิสติใหม่ซึ�งเป็นรุ่นแรกของหลักสตูรนี�  

  พ.ศ. 2560 - 2563 ให้นิสติปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสตูร 

  พ.ศ. 2564  ดาํเนินโครงการปรับปรุงหลักสตูรตามผลการประเมิน และสถานการณ์    

                                 ภายนอกด้านเศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 
 

แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี�ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งชี�  

การกาํกบัมาตรฐานหลักสตูร 1.  กาํกบัมาตรฐานหลักสตูรด้วย 
    การวางแผน กาํกบัติดตาม และ  
    ทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร  
    และปรับปรุงหลักสตูรด้วย 
    กระบวนการมีส่วนร่วม 
2. จัดให้มีการตรวจหรือประเมิน 
    คุณภาพของหลักสตูรทุกปี 
3. ศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    ของสาขาวิชานั�นๆ อย่างต่อเนื�อง 

1.  ผลการสาํรวจข้อมูลจากนายจ้าง  
    ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑติ หรือ 
    บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก  
    รวมทั�งความต้องการของ   
    ตลาดแรงงาน เมื�อครบรอบระยะ 
    เวลาการปรับหลักสตูร คือ � ปี 
2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ 
    ดาํเนินการทุกหลักสตูรประจาํปี 

    การศึกษา (มคอ.3 - มคอ.7) 
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แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี�ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งชี�  

 3. รายงานการนาํผลการวิเคราะห์ 
    ข้อมูลการดาํเนินการหลักสตูร 
    ประจาํปีการศึกษาไปปรับปรุง 
    หลักสตูร การจัดการเรียนการสอน 

      การวัดผลการศึกษา และ 
    สมัฤทธิผลทางการเรียนที�ส่งเสริม 
    ทกัษะอาชีพและคุณลักษณะของ 
    บัณฑติที�พึงประสงค์ตามความ 
    ต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 
4.  รายงานการนาํผลการดาํเนินงาน 
    ผลการจัดการศึกษา ผลสาํรวจ 
    ร่วมกบัผลการตรวจหรือประเมิน 
    หลักสตูรมาใช้ประกอบการ 
    พิจารณาพัฒนาหรือปรับปรุง 
    หลักสตูร 
5. ระดับความพึงพอใจของนิสติ  
    ปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที�มีต่อ 
    คุณภาพหลักสตูร เฉลี�ยไม่น้อย 

    กว่า 3.51 จาก 5.00 คะแนน 

การพัฒนานิสติ และการพัฒนา
คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 
    ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสติ 
2. ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรม 
    การประชุมวิชาการ หรือนาํเสนอ 
    ผลงานในการประชุมวิชาการ 

3. การแนะนาํการทาํงานและ/หรือ 

    การศึกษาต่อ 
4. มีอาจารย์ที�ให้คาํปรึกษาทาง   
    วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
    แก่นิสติ 
5. พัฒนาคุณลักษณะที�จาํเป็นต่อ 

1. คุณภาพของบัณฑติตามกรอบ     
   มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

   ไม่ตํ�ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

2. โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมการ 
    พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
    จริยธรรมของนิสติ 
�. โครงการจัดการแนะนาํการทาํงาน 
    และ/หรือการศึกษาต่อ 
4. โครงการ/กจิกรรมพัฒนา 
    คุณลักษณะที�จาํเป็นต่อการ 
    ประกอบอาชีพ 
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แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี�ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งชี�  

    การประกอบอาชีพ 
6. สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทาง 
    วิชาการและวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม 
     ในกระบวนการเรียนการสอน 

5. รายชื�อและประวัติโดยสงัเขปของ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี�ยวชาญประจาํ 
    สาขาวิชา อาจารย์พิเศษ และ 
    วิทยากร 

การพัฒนาอาจารย์  1.  สนับสนุนงบประมาณในการ 
    พัฒนาอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ 
    ที�ปรึกษา  
2. จัดปฐมนิเทศด้านการจัดการ 
     เรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
     และการประเมินผลการ 
     เรียนรู้สาํหรับอาจารย์ใหม่ 
�. กาํหนดนโยบายการพัฒนา 
     ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
     สาํหรับอาจารย์ประจาํ  
4. จัดกจิกรรมพัฒนาระบบ 
     อาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อเอื�อต่อ 
     การเรียนรู้และการใช้ชีวิตของ 
     ผู้เรียน 

�. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการ 
   ปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ 
    จัดการเรียนการสอน 
�. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีความรู้ 
   ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ 
    เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
3. อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการ 
   พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
    วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง 
�. ระะดับความพึงใจของผู้เรียนต่อ 
    คุณภาพของการให้บริการการ 
    ให้คาํปรึกษาและบริการด้าน 
    ข้อมูลข่าวสาร และการจัดกจิกรรม 
     เพื�อพัฒนาประสบการณ์ทาง 
    วิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ 
    เฉลี�ย ไม่ตํ�ากว่า �.51 จาก 
    คะแนนเตม็ �.00 

การพัฒนาหลักสตูร การเรียน
การสอน และการประเมิน
ผู้เรียน (การบริหารหลักสตูร) 

1. จัดให้มีรายวิชาที�ส่งเสริมทกัษะ 

   การเรียนรู้ ด้วยตนเอง และให้ 
   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏบัิติ 
   ทั�งในและนอกห้องเรียนหรือจาก 
   การทาํวิจัย 
�. ออกแบบการเรียนการสอนและ 
   จัดกจิกรรมการเรียนรู้ที�เน้น 
   ผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

 

1.  รายละเอยีดของรายวิชา และ 
    รายละเอยีดของประสบการณ ์
    ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3  
    และ มคอ. �  อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละ 
    ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี�ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งชี�  

3. ใช้สื�อและเทคโนโลยี หรือ   
   นวัตกรรมในการสอนเพื�อส่งเสริม 
   การเรียนรู้  
4. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน 
   การสอน กลยุทธก์ารสอน  หรือ 
   การประเมินผลการเรียนรู้  จาก 
   ผลการดาํเนินงานที�รายงานใน  
    มคอ.� ปีที�แล้ว 
�. วิจัยเพื�อพัฒนาการเรียนการสอน 
    และกระบวนการเรียนรู้  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
    ที�มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
    การสอนแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ�า 
    กว่า �.�� จากคะแนนเตม็ �.00 

การพัฒนาสิ�งสนับสนุน      
การเรียนรู้  

1. จัดสรรงบประมาณทรัพยากร 
     สนับสนุนการเรียนรู้  
2. จัดสรรงบประมาณในการ 
     สนับสนุนการจัดบริการของ 
     สาํนักหอสมุดกลาง และ 
      สาํนักคอมพิวเตอร์ 
3. จัดสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม 
     ต่อการจัดการเรียนการสอน 
     และการพัฒนานิสติ 

1.  รายงานการจัดสรรงบประมาณ    
    สนับสนุนสื�อการเรียนรู้  อุปกรณ ์
    การศึกษา และสภาพแวดล้อม 
    การเรียนรู้  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
    ที�มีต่อสิ�งสนับสนุนการไม่ตํ�ากว่า  

    3.51 จากคะแนนเตม็ �.�0 

3. รายงานการนาํผลการประเมินมา     
    ปรับปรุงสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้  
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หมวดที� 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

     1.1 ระบบ 
  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ�งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ�งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น    
           มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
    �.� การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
�. การดําเนินการหลกัสูตร 

    2.1 วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
           จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ ดังนี�  
   ภาคการศึกษาต้น           เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน                  เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 

     2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
           2.2.1 เป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาไม่ตํ�ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 
           2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 
           นิสิตแรกเข้าของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา บางคนอาจประสบปัญหาในด้าน
ทกัษะการเรียนและการปรับตัวในการเรียน ดังนี�  
            2.3.� นิสิตบางคนประสบปัญหาเกี�ยวกบัความถนัดในการเรียนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่ม
วิชาที�เกี�ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น ภาษาอังกฤษ สถิติ และการวิจัย เนื�องจากหลักสูตรฯ กาํหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้าเรียนว่าจะต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาจากระดับชั�นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดย
ไม่ได้ระบุแผนการเรียนเฉพาะแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึ�ง ซึ�งอาจส่งผลต่อความเรว็ในการเรียนรู้และ
การทาํความเข้าใจในบทเรียนได้ 
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 2.3.2  นิสติบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาหรือการดาํเนินชีวิต 
 2.3.3  นิสิตบางคนประสบปัญหาเรื�องการปรับตัว ทั�งด้านการเรียน การดาํเนินชีวิต การเข้าสังคมใน
ระบบของมหาวิทยาลัย ซึ�งมีความอิสระค่อนข้างมาก รวมทั�งปัญหาเกี�ยวกับการช่วยเหลือตนเองขณะศึกษา
หรืออยู่หอพัก 
  2.3.4  นิสิตบางคนประสบปัญหาเรื�องความชัดเจนของการค้นหาอัตลักษณ์หรือบุคลิกภาพตนเอง 
ทั�งด้านความสามารถส่วนบุคคล  ความชอบและความเหมาะสมในการเรียนสาขาจิตวิทยา  และการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

     2.4  กลยุทธใ์นการดําเนินการเพื�อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 
            2.4.1 หลักสูตรฯ แนะนาํนิสิตให้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนเข้ามา
เรียนในหลักสูตร ตั�งแต่การสอบสัมภาษณ์เพื�อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร นอกจากนี�  เมื�อนิสิตเข้ามาเรียนใน
หลักสตูรฯ แล้ว คณะมนุษยศาสตร์กยั็งมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กบันิสติแรกเข้า โดยจัดให้

นิสิตเรียนและทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC เพื�อส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมด้านทกัษะทางภาษาองักฤษมาก

ยิ�งขึ� น สาํหรับปัญหาเกี�ยวกับความถนัดในการเรียนกลุ่มวิชาที�เกี�ยวข้องกับคณิตศาสตร์ หลักสูตรฯ กไ็ด้จัดให้
นิสิตเรียนรายวิชาสถิติพื� นฐาน ตั�งแต่ปีการศึกษาที� � เพื�อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในการต่อยอดสู่รายวิชา
ที�มีความซับซ้อนด้านคณิตศาสตร์มากยิ�งขึ�นในชั�นปีต่อๆ ไป 
            2.4.2 หลักสูตรฯ สาํรวจความต้องการด้านทุนการศึกษาหรือการดาํเนินชีวิตของนิสิตอย่างต่อเนื�อง
ผ่านระบบอาจารย์ที�ปรึกษา โดยประชาสัมพันธ์เกี�ยวกับแหล่งทุน ทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เกี�ยวกับหน่วยงานที�ต้องการรับนิสิตเข้าทาํงานในช่วงหลังเวลาเลิกเรียน นอกจากนี�  หลักสูตรฯ 
กยั็งมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที�มีความจาํเป็น มีความตั�งใจในการเรียน และมีความประพฤติดี หรือจ้าง
นิสติที�สนใจทาํงานเป็นนิสติผู้ช่วยสอนของหลักสตูรฯ เพิ�มเติมอกีด้วย 

      2.4.3 ก่อนเปิดภาคเรียนหลักสตูรฯ ร่วมกบันิสติปัจจุบันจัดโครงการเพื�อเตรียมความพร้อมและแนะ

แนวทางทางด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น โครงการสานสัมพันธ์น้องพี� จิตวิทยา  
นอกจากนี� กยั็งประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั�งกิจกรรมระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย  เพื�อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตด้านการเข้าสังคมด้วย เช่น โครงการการปฐมนิเทศ ค่าย
เสริมสร้างอตัลักษณ์นิสติ และค่ายเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื�อรับใช้สงัคม 

      2 .4. 4 หลักสูตรฯ จัดให้มีระบบอาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีช่องทางการ

ให้คาํปรึกษาแก่นิสติ โดยนักจิตวิทยาให้คาํปรึกษาเพื�อให้นิสิตได้รับความสะดวกและเป็นการช่วยเหลือให้นิสิต
เกิดความเข้าใจและสามารถค้นหาอัตลักษณ์ของตนเอง  อีกทั�งหลักสูตรฯ ยังได้จัดโครงการแนะแนวตามที�ได้
กล่าวไปในข้างต้น และจัดรายวิชาเรียนพื� นฐานเพื�อให้นิสิตเกิดความเข้าใจเกี�ยวกับเนื� อหาโดยรวมของศาสตร์
ทางจิตวิทยา รวมทั�งการประยุกตเ์พื�อใช้ประกอบอาชีพในอนาคต 
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     2.5  แผนการรบันสิิตและผูสํ้าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จํานวนนสิิต 
จํานวนนสิิตแต่ละปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั�นปีที� 1 75 75 75 75 75 

ชั�นปีที� 2 - 75 75 75 75 

ชั�นปีที� 3 - - 75 75 75 

ชั�นปีที� 4 - - - 75 75 

รวม    75 150 225 300 300 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 75 75 

 
     2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรบั  เพื�อใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
 � ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรับ) 

2,250,000 4,500,000 6,750,000 9,000,000 11,250,000 

รวมรายรับ 2,250,000 4,500,000 6,750,000 9,000,000 11,250,000 

  2.6.2  ประมาณการค่าใชจ่้าย 

รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจดัการเรียนการสอน 

�. ค่าสอน  
(ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน) 414,375 828,750 1,243,125 1,657,500 1,657,500 

�. ค่าวัสดุ  
(วัสดุสาํนักงานและวัสดุการเรียนการสอน) 414,375 828,750 1,243,125 1,657,500 1,657,500 

�. ทุนและกจิกรรมนิสติ 157,500 315,000 472,500 630,000 630,000 

�. งบพัฒนาบุคลากร 108,750 217,500 326,250 435,000 435,000 

�. งบสนับสนุนการวิจัย 108,750 217,500 326,250 435,000 435,000 

�. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 217,500 435,000 652,500 870,000 870,000 

�. ค่าสาธารณูปโภค 108,750 217,500 326,250 435,000 435,000 

�. ค่าพัฒนาสถานที� ครุภัณฑ ์ 108,750 217,500 326,250 435,000 435,000 

�. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 337,500 675,000 1,012,500 1,350,000 1,350,000 
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รายละเอยีดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 

�. ค่าบาํรุงมหาวิทยาลัย  
(95� บาท/คน/ภาคการศึกษา) 142,500 

 
285,000 

 
427,500 570,000 570,000 

�. ค่าบาํรุงห้องสมุด  
(��� บาท/คน/ภาคการศึกษา) 135,000 

 
270,000 

 
405,000 540,000 540,000 

�. ค่าบาํรุงฝ่ายกจิการนิสติ  
(��� บาท/คน/ภาคการศึกษา) 127,500 

 
255,000 

 
382,500 510,000 510,000 

�. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  
(��� บาท/คน/ภาคการศึกษา) 97,500 

 
195,000 

 
292,500 390,000 390,000 

�. ค่าบาํรุงด้านการกฬีา  
(��� บาท/คน/ภาคการศึกษา) 45,000 

 
90,000 

 
135,000 180,000 180,000 

รวมรายจ่าย 2,523,750 5,047,500 7,571,250 10,095,000 10,095,000 

 
     �.� ระบบการศึกษา 
            แบบชั�นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื�อสิ�งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื�อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื�อหลัก 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื�อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 
        อื�นๆ (ระบุ) 
 

     2.� การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
�. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

     �.� หลกัสูตร 

           �.�.� จํานวนหน่วยกิต  
                    รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกติ 
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3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั �วไป ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 83 หน่วยกิต 

   - วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกติ 

   - พื�นฐานวิชาเอก 18 หน่วยกติ 

   - วิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกติ 

   - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

   - วิชาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ง. หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต 

รวมไม่นอ้ยกว่า 137 หน่วยกิต 

 
           �.�.� รายวิชา 

      คําอธิบายความหมายของรหสัวิชา ดงันี�  

รหัส จต              หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยา 

เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั�นปีที�เปิดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี�  

เลข 0 หมายถึง วิชาพื�นฐาน 

เลข 1 หมายถึง จิตวิทยาบุคลิกภาพ 

เลข 2 หมายถึง จิตวิทยาพัฒนาการ 

เลข 3 หมายถึง จิตวิทยาสงัคม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

เลข 4 หมายถึง สขุภาพจิต และความสขุ 

เลข 5 หมายถึง ระเบียบวิธกีารศึกษาทางจิตวิทยา 

เลข 8 หมายถึง บูรณาการทางจิตวิทยา 

เลข 9 หมายถึง วิชาพิเศษเฉพาะสาขา 

เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาํดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
   

คําอธิบายความหมายของเลขรหสัแสดงจํานวนหน่วยกิต 

เลขรหัสนอกวงเลบ็ หมายถึง จาํนวนหน่วยกติทั�งหมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเลบ็ ตัวที� 1       หมายถึง จาํนวนชั�วโมงบรรยาย 
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เลขรหัสในวงเลบ็ ตัวที� 2       หมายถึง จาํนวนชั�วโมงปฏบัิติการ 

เลขรหัสในวงเลบ็ ตัวที� 3       หมายถึง จาํนวนชั�วโมงที�ศึกษาด้วยตนเอง 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั �วไป มีหน่วยกิตโดยรวมไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต  รายละเอยีดดังนี�  
            �. กลุ่มวิชาบงัคบั  ไม่นอ้ยกว่า  20 หน่วยกิต ดังนี�  
                1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร                                                9   หน่วยกติ 

              1.1.1  ภาษาไทย                            3    หน่วยกติ 

              1.1.2  ภาษาต่างประเทศ                                                 6   หน่วยกิต 

        1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี       3    หน่วยกติ 
        1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)                    8    หน่วยกติ 

            2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  10 หน่วยกิต* ดังนี�  
                2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)        
                                                                                          ไม่น้อยกว่า  �    หน่วยกติ 

        2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)    
        2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย                                              ไม่น้อยกว่า  �   หน่วยกติ 

                       *(คณะ หลักสตูร หรือนิสติ มอีสิระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม �.� หรือ �.� หรือ �.� เพิ�มเตมิ 
                         ตามความต้องการให้ครบ �� หน่วยกติ)                   

 

1.  กลุ่มวิชาบงัคบั ไม่นอ้ยกว่า �� หน่วยกิต ดังนี�  
 

    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร   กําหนดใหเ้รียนไม่นอ้ยกว่า  9  หน่วยกิต 
    1.1.1  ภาษาไทย  กําหนดใหเ้ลือกเรียน  ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี�    
มศว  111  ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร  3(3-0-6) 

SWU 111   Thai for Communication  
                            

    1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กําหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี�    
มศว  121  ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121   English for Effective Communication I  

มศว  122  ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122   English for Effective Communication II  

มศว  123   ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123   English for International Communication I  

มศว  124   ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124   English for International Communication II  
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     1.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ และเทคโนโลยี) กําหนดให้เลือกเรียน

ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี�  
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6)      

SWU 141 Life in a Digital World  
     

     1.3  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์ กําหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 

8  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี�  
มศว 151    การศึกษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)      

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 161    มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  

มศว 261    พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  
 

2. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  10 หน่วยกิต (คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม 

�.� หรือ �.� หรือ �.� เพิ�มเตมิ ตามความต้องการให้ครบ �� หน่วยกติ) ดังนี�  
 

     2.1  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ และเทคโนโลยี) กําหนดใหเ้ลือกเรียนไม่

นอ้ยกว่า  5  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี�  
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3)      

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6)      

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)      

SWU 243 Personal Financial Management  

มศว 244    วิทยาศาสตร์เพื�อชีวิตและสิ�งแวดล้อมที�ดี 3(3-0-6)      

SWU 244   Science for Better Life and Environment  

มศว 245    วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 245   Science, Technology and Society  

มศว 246    วิถีชีวิตเพื�อสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU 246   Healthy Lifestyle  
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มศว 247    อาหารเพื�อชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247   Food for Life  

มศว 248    พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248   Alternative Energy  

มศว 341    ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341   Business in a Digital World  
 

     2.2  กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ สามารถเลือกเรียนเพิ�มเติมจากรายวิชา
ต่อไปนี�  

มศว 251     ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์  2(1-2-3)      

SWU 251 Music and Human Spirit  

มศว 252     สนุทรียศาสตร์เพื�อชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

มศว 253     สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

มศว 254     ศิลปะและความคิดสร้างสรรค ์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

มศว 255     ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  

มศว 256     การอ่านเพื�อชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

มศว 257     วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

มศว 258     ศิลปะการพูดและการนาํเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว 262     ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื�อนสงัคม 2(2-0-4)      

SWU 262 History and Effects on Society  

มศว 263     มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4)      

SWU 263 Human and Peace  

มศว 264     มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  
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มศว 265     เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic in Globalization  

มศว 266     ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

มศว 267     หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

มศว 268     การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

มศว 351     การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352     ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353     การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

มศว 354     ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

มศว 355     พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

มศว 356     จิตวิทยาสงัคมในการดาํเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living  

มศว 357     สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว 358     กจิกรรมสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาชีวิตและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

มศว 361     มศว เพื�อชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

มศว 362     ภมิูปัญญาท้องถิ�น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

มศว 363     สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community  
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มศว 364     กจิการเพื�อสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  
 

    2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั ไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี�    
มศว 131     ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

มศว 132     สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

มศว 133     การวิ�งเหยาะเพื�อสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health  

มศว 134     โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

มศว 135     ว่ายนํ�า 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

มศว 136     แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton  

มศว 137     เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis  

มศว 138     กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  

มศว 139     การฝึกโดยการใช้นํ�าหนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  

              

           ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่นอ้ยกว่า 83  หน่วยกิต รายละเอียดดังนี�  

1.  วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ                           12 หน่วยกิต 

2.  พื� นฐานวิชาเอก                                     18 หน่วยกิต 

3.  วิชาเอกบงัคบั                                       35 หน่วยกิต 

4.  วิชาเอกเลือก                         ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต 

5.  วิชาฝึกงาน                            ไม่นอ้ยกว่า  3 หน่วยกิต 
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1.    วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ                             12  หน่วยกิต 

อกช ��� ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ �                                                     3(2-2-5) 

ECP 301 English for Career Preparation I  

อกช 302 ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                                                     3(2-2-5) 

ECP 302   English for Career Preparation II  

จต 251 ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 1 3(2-2-5) 

PG 251 English for Psychology 1  

จต 252 ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 2        3(2-2-5) 

PG 252 English for Psychology 2  

2. พื� นฐานวิชาเอก                                      18  หน่วยกิต 

จต 101 จิตวิทยาพื�นฐาน  3(3-0-6) 

PG 101 Foundation of Psychology  

จต 151 สถิติสาํหรับจิตวิทยา 4(3-2-7) 

PG 151 Statistics for Psychology  

จต 351 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 4(3-2-7) 

PG 351 Psychological Measurement and Testing  

จต 352 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 

PG 352 Psychological Scale Construction  

จต 451 วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา 4(3-2-7) 

PG 451 Research Methods in Psychology  

3. วิชาเอกบงัคบั                                        35  หน่วยกิต 

จต 102 ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 

PG 102 Introduction to Biological Psychology  

จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ 3(3-0-6) 

PG 103 Emotion and Motivation  

จต 104 การรับสมัผัสและการรับรู้   3(2-2-5) 

PG 104 Sensation and Perception  

จต 105 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา                  3(3-0-6) 

PG 105 History and Schools of Psychology 
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จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

PG 121 Developmental Psychology  

จต 201  จิตวิทยาการเรียนรู้                     4(3-2-7) 

PG 201  Psychology of Learning  

จต 211 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

PG 211 Personality Theories  

จต 231 จิตวิทยาสงัคม   3(3-0-6) 

PG 231 Social Psychology  

จต 241 จิตวิทยาอปกติ  3(3-0-6) 

PG 241 Abnormal Psychology  

จต 341 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 

PG 341 Introduction to Counseling Psychology  

จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา  4(0-12-4) 

PG 492 Research project in Psychology  

4. วิชาเอกเลือก                                                       ไม่นอ้ยกว่า 15  หน่วยกิต 
*หมายเหตุ  

1. หลักสตูรกาํหนดให้ผู้เรียนเลือกเรียนกลุ่มวิชา 3.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือ 3.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสงัคม 
และจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร หรือ 3.3 กลุ่มวิชาสขุภาพจติ และความสขุ 

2. ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที�ได้เลือกไว้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ 

3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาของกลุ่มวิชาอื�นๆ เพิ�มเตมิได้ 

3.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพฒันาการ 

จต ��� จิตวิทยาเดก็ 3(2-2-5) 

PG 221 Child Psychology  

จต 222 พัฒนาการการรู้คิด       3(3-0-6) 

PG 222 Cognitive Development  

จต ��3 จิตพยาธสิภาพในเดก็ 3(3-0-6) 

PG 223 Child Psychopathology  

จต ��4 การประเมินพัฒนาการเบื� องต้น         3(2-2-5) 

PG 224 Introduction to Developmental Assessment  

จต ��� การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขั�นนาํ  3(2-2-5) 

PG 321 Introduction to Early Intervention  
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จต ��� จิตวิทยาวัยรุ่น  3(3-0-6) 

PG 322 Adolescent Psychology  

จต ��� จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่ 3(3-0-6) 

PG 323 Psychology of Adulthood  

จต ��� จิตวิทยาผู้สูงอายุ        3(3-0-6) 

PG 324 Psychology of Aging  

จต 421 จิตวิทยาการเล่น  3(2-2-5) 

PG 421 Psychology of Play  

จต �22 จิตวิทยาครอบครัว 3(3-0-6) 

PG 422 Family Psychology  

3.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสงัคม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

จต ��� เจตคติและการวัด 3(2-2-5) 

PG 232 Attitudes and Measurement  

จต ��� จิตวิทยาการสื�อสาร 3(3-0-6) 

PG 233 Psychology of Communication  

จต ��� จิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 

PG 234 Consumer Psychology  

จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน 3(3-0-6) 

PG 235 Personality and Adjustment in Working  

จต 331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-6) 

PG 331 Industrial and Organizational Psychology  

จต 332 ภาวะผู้นาํและการทาํงานเป็นทมี  3(2-2-5) 

PG 332 Leadership and Teamwork  

จต 333 การฝึกอบรม 3(2-2-5) 

PG 333 Training  

จต 334 การประเมินเพื�อการตัดสนิใจด้านบุคลากร  3(2-2-5) 

PG 334 Assessment for Personnel Decision  

จต 431 จิตวิทยาสิ�งแวดล้อมและการทอ่งเที�ยว 3(3-0-6) 

PG 431 Environmental and Tourism Psychology  

จต 432 พฤติกรรมองค์การเชิงบวก 3(3-0-6) 

PG 432 Positive Organizational Behavior  
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3.3 กลุ่มวิชาสุขภาพจิต และความสุข 

จต 242 จิตวิทยามนุษยสมัพันธ์  3(3-0-6) 
PG 242 Psychology of Human Relations  
จต 243 จิตวิทยาเชิงบวก  3(3-0-6) 
PG 243 Positive Psychology  
จต 244 จิตวิทยากบัความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
PG 244 Psychology of Socio-Cultural Diversities  
จต 245 พฤติกรรมที�ขัดต่อสงัคม  3(3-0-6) 
PG 245 Deviant Behavior  
จต 342 จิตวิทยาการรู้สกึตัว  3(3-0-6) 
PG 342 Psychology of Consciousness  
จต 343 การประเมินสภาพจิตใจเบื�องต้น  3(2-2-5) 
PG 343 Introduction to Psychological Assessment  
จต 344 เทคนิคการให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา                          3(2-2-5) 
PG 344 Techniques of Counseling in Psychology  
จต 345 จิตวิทยาอาหาร       3(3-0-6) 
PG 345 Psychology of Food  
จต 441 จิตวิทยาสขุภาพ 3(2-2-5) 
PG 441 Health Psychology  
จต 442 จิตวิทยากบัภาพยนตร์ 3(2-2-5) 
PG 442 Psychology at the Movies  

3.4 กลุ่มวิชาพเิศษทางจิตวิทยา 

จต 481 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยา 3(1-4-4) 
PG 481 Seminar on Psychological issues  
จต 491 การศึกษาอสิระในจิตวิทยา 3(0-9-6) 
PG 491 Independent Study in Psychology  

5.    วิชาฝึกงาน                                                           ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

จต 493 การฝึกงาน 3(0-9-6) 
PG 493 Practicum  
จต 494 สหกจิศึกษา 6(0-40-0) 
PG 494 Co-operative Education  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

เลือกวิชาใดที�เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิชาเลือกเสรีจาํนวนไม่น้อยกว่า � 
หน่วยกติ 

ง. หมวดวิชาโท*        กาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ 

นิสติอาจเลือกเรียนจากวิชาโทที�เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันเพียง � วิชา
เป็นวิชาโทจาํนวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั�งนี�  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซึ�งรับผิดชอบวิชาโท   
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            3.1.4 แผนการศึกษา 

                     3.1.4.1 แผนการศึกษากรณีไม่เขา้ร่วมสหกิจศึกษา  
 

 

 ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 
 

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 

 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป 10 หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร         3(3-0-6) 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว 151 การศึกษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์              3(3-0-6) 

 วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต 

จต 101 จิตวิทยาพื�นฐาน  3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 6 หน่วยกิต 

จต 102 ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 

จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 รวม  19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป 9 หน่วยกิต 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิตัล                       3(3-0-6) 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

 วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต 

จต 151 สถิติสาํหรับจิตวิทยา 4(3-2-7) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 9 หน่วยกิต 

จต 103  อารมณแ์ละแรงจูงใจ 3(3-0-6) 

จต 104 การรับสมัผัสและการรับรู้  3(2-2-5) 

จต 105  ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา                  3(3-0-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป 3 หน่วยกิต 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 

จต 251 ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 1 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 7 หน่วยกิต 

จต 201 จิตวิทยาการเรียนรู้    4(3-2-7) 

จต 211  ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต  

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 

 จต 252  ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 2 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 6 หน่วยกิต 

จต 231  จิตวิทยาสงัคม   3(3-0-6) 

จต 241 จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต 

 จต 351  การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา 4(3-2-7) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 3 หน่วยกิต 

จต 341 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั �วไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 

อกช ��� ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ �                                                     3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต 

จต 352  การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 

ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 
อกช 302 ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ II                                                     3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต 

จต 451  วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา 4(3-2-7) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาฝึกงาน 3 หน่วยกิต 

จต 493 การฝึกงาน 3(0-9-6) 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 4 หน่วยกิต 

จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา 4(0-12-4) 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รวม 7 หน่วยกิต 
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                     3.1.4.2 แผนการศึกษากรณีเขา้ร่วมสหกิจศึกษา  
   

ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 
ปีที� 1 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 

 

 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป 10 หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร         3(3-0-6) 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว 151 การศึกษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์              3(3-0-6) 

 วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต 

จต 101 จิตวิทยาพื�นฐาน  3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 6 หน่วยกิต 

จต 102 ชีวจติวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 

จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 รวม  19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป 9 หน่วยกิต 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิตัล                       3(3-0-6) 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

 วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต 

จต 151 สถิติสาํหรับจิตวิทยา 4(3-2-7) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 9 หน่วยกิต 

จต 103  อารมณแ์ละแรงจูงใจ 3(3-0-6) 

จต 104 การรับสมัผัสและการรับรู้  3(2-2-5) 

จต 105  ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา                  3(3-0-6) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 

ปีที� 2 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป 3 หน่วยกิต 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 

จต 251 ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 1 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 7 หน่วยกิต 

จต 201 จิตวิทยาการเรียนรู้    4(3-2-7) 

จต 211  ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต  

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั �วไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 

 จต 252  ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 2 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 6 หน่วยกิต 

จต 231  จิตวิทยาสงัคม   3(3-0-6) 

จต 241 จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 



หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   33 
 

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 

ปีที� 3 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั �วไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต 

 จต 351  การวดัและการทดสอบทางจติวิทยา 4(3-2-7) 
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 3 หน่วยกิต 

จต 341 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รวม 19 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาทั �วไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 

อกช ��� ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ �                                                     3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต 

จต 352  การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 
วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 1 
 

 
 

ปีที� 4 ภาคการศึกษาที� 2 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 3 หน่วยกิต 
อกช 302 ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ II                                                     3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ: พื� นฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต 

จต 451  วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา 4(3-2-7) 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 

วิชาโท ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

 รวม 20 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ชื�อวิชา หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบงัคบั 4 หน่วยกิต 

จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา 4(0-12-4) 

วิชาเฉพาะ: วิชาฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

จต 494 สหกจิศึกษา 6(0-40-0) 

 รวม 10 หน่วยกิต 
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     �.�.� คําอธิบายรายวิชา 

                     �.�.�.�  หมวดวิชาศึกษาทั �วไป 

�) กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร 
มศว ��� ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร                                                                            3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 

ศึกษาองค์ประกอบของการสื�อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกล
วิธีการใช้ภาษาไทยเพื�อการสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ 
และพรรณนาความ 
 

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 1                                                      3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื�อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที�หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 
 

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร �                                                      3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝึกทกัษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาํแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื�อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที�หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 
 

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ �                                                          3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดสาํหรับผู้เรียนที�ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที�เป็น
ภาษานานาชาติ ทั�งคําศัพท์ สาํนวน ประโยค ไวยากรณ์ที�ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื�อ และกจิกรรมการเรียนรู้ที�หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 
 

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ 2                                                          3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2 

ศึกษาหลักการใช้ภาษาองักฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาํหรับผู้เรียนที�ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที�เป็น
ภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที�หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั�งใน
และนอกห้องเรียน 
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2) กลุ่มวิชาพลานามยั 
มศว ��� ลีลาศ                                                                                                   1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 

เทคนิคและทกัษะเบื�องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที�
เหมาะสมสาํหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื�อสขุภาพ 
 

มศว ��� สมรรถภาพส่วนบุคคล                                                                               1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพื� นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว ความอดทน 
และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื�อและการทาํงานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
 

มศว ��� การวิ�งเหยาะเพื�อสขุภาพ                                                                            1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 

หลักการออกกาํลังกายด้วยการวิ�งเหยาะ การวิ�งเหยาะที�มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิต
และความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาํลังกายด้วยการวิ�งเหยาะเพื�อสขุภาพ 
 

มศว ��4 โยคะ                                                                                                   1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทักษะเบื� องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแขง็แรงของ
ร่างกายเพื�อสขุภาพ 
 

มศว ��� ว่ายนํ�า                                                                                                 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทักษะเบื� องต้นของการว่ายนํ�า การว่ายนํ�าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกา
การแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนํ�าเพื�อสขุภาพ 
 

มศว ��6 แบดมินตัน                                                                                            1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 

ทกัษะการยืน การเคลื�อนที� การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตา
ข่าย กลวิธกีารเล่นประเภทเดี�ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื�อ
สขุภาพ 
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มศว ��7 เทนนิส                                                                                                 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบื� องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่น
ประเภทเดี�ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื�อสขุภาพ 
 

มศว ��8 กอล์ฟ                                                                                                  1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 

ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี�ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเกบ็
รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื�อสขุภาพ 
 

มศว ��� การฝึกโดยการใช้นํ�าหนัก                                                                            1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 

เทคนิคการออกกาํลังกายแบบใช้เครื�องมือช่วย หลักการปฏบัิติ การฝึกโดยการใช้นํ�าหนักและการประยุกต์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื� อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้
นํ�าหนักเพื�อสขุภาพ 
 

3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 
มศว ��� ชีวิตในโลกดิจิทลั                                                                                     3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความสาํคัญของกระบวนการสื�อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื�อ
สารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลัและแนวทางการป้องกัน 
การนําเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื� อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื�อสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม                                                                2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที�มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ�งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสงัคมและสมาชิก รวมทั�งวิเคราะห์แนวโน้ม
ของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 
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มศว ��2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน                                                                       3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาํหรับผู้บริโภค
และการคํานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาํวัน 
 

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                                  3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื�องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกนั การบริหารหนี�  และการวางแผนลงทุน 
 

มศว ��4 วิทยาศาสตร์เพื�อชีวิตและสิ�งแวดล้อมที�ดี                                                          3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาํคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�มีต่อวิถี
ชีวิต เศรษฐกจิ สงัคม สิ�งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เทา่ทนัและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 
 

มศว ��5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม                                                                2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทศัน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที�มีบทบาทในเหตุการณ์สาํคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
 

มศว 246 วิถีชีวิตเพื�อสขุภาพ                                                                                   2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองค์ประกอบและความสาํคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสาํคัญที�มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว 247 อาหารเพื�อชีวิต                                                                                       2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความสาํคัญของอาหารและโภชนาการสาํหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื�อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑเ์สริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื� อและการเกบ็รักษาอาหาร การเลือก
บริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที�ปลอดภัยและมีคุณค่า 
 

มศว 2�� พลังงานทางเลือก                                                                                     2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
มิตรกับสิ�งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที�
เหมาะสม 
 

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                                                                                    2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทาํธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 

4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 
มศว ��� การศึกษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์                                                                   3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั�วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เป้าหมายที�แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาํคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ การสื�อสาร การคิดวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณ 
 

มศว ��� มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                                        2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างมนุษย์กับสังคม ทั�งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงทางสังคม
ต่อการดาํเนินชีวิตและสิ�งแวดล้อม ความสาํคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื�อง และการดาํเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  
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มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                        2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื�องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสงัคม รวมทั�งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 
 

มศว �52 สนุทรียศาสตร์เพื�อชีวิต                                                                              3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั�งที�เกี�ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ 
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที�ผสานสมัพันธก์บับริบทสงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ�งแวดล้อม 
 

มศว 253 สนุทรียสนทนา                                                                                        2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื�อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการดาํเนินชีวิต โดยการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกัน
ผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ� ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที�
หลากหลาย 
 

มศว �54 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                                                                      2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 

ศึกษาค้นคว้าเกี�ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที�ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที�หลากหลาย 
 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                                                                                          2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาํชีวิตไปสู่เป้าหมายที�ดีงาม หลักการปฏิบัติ
ตนในฐานะสมาชิกที�ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้อมฝึกปฏบัิต ิ
 

มศว �56 การอ่านเพื�อชีวิต                                                                                      2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 

ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ง
เรียนรู้ที�หลากหลาย 
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มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                                                                    2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 

ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั�งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที�ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
 

มศว �58 ศิลปะการพูดและการนาํเสนอ                                                                      2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาํคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื� อหา การ
เรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 
 

มศว �61 พลเมืองวิวัฒน์                                                                                        3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์เกี�ยวกับพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที�พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาํคัญของการยึดหลักสันติวิธี
ในการดาํเนินชีวิต การมีจิตสาํนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื�อมลํ�าในสังคม รวมทั�งแนวทางการ
ปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
 

มศว �62 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื�อนสังคม                                                            2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที�เป็นพลังขับเคลื�อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
วิเคราะห์กระบวนการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของ
โลกาภิวัตน์ 
 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                                                                                   2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื�อ วัฒนธรรม และ
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั�งแนวคิดและการปฏบัิติของผู้ที�มีอุดมการณ์เกี�ยวกับ
สนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาต ิ
 

มศว �64 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                                                                        2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความสาํคัญของสงัคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสงัคม 
เชื� อชาติ ศาสนา การศึกษา ที�มีผลต่อความเชื�อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และ
การปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
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มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์                                                                                 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที�มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อ
การดาํรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั�งยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 

มศว �66 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                                                                           2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั�วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื�องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาํไปสู่การพึ�งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม เพื�อการพัฒนาอย่างยั�งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                                                                             2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี�ยวกบัการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างยั�งยืน 
 

มศว �68 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                                                         2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที�มีผลกระทบสาํคัญต่อการเปลี�ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็นฐาน เพื�อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ� งและสามารถเชื�อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สงัคม และสิ�งแวดล้อม 
 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                                3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความสาํคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที�ดีต่อตนเองและผู้อื�น มารยาทพื� นฐาน
ทางสงัคม ทกัษะสื�อสารและการสร้างสมัพันธภาพที�ดีงามกบัผู้อื�น 
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มศว ��2 ปรัชญาและกระบวนการคิด                                                                         3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั�งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ ปรัชญาที�เป็นกระบวนการคิดที�สัมพันธก์ับชีวิต สงัคม ธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม บนพื�นฐานความมีเหตุผล 
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
 

มศว ��3 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                                                                3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื� นฐานความรู้  คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาํคัญของวิธีคิด
อย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ดาํรงชีวิตอย่างมีความสขุทา่มกลางพลวัตทางสังคมและสิ�งแวดล้อม 
 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม                                                                   3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกีารพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ�และ
ทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที�สาํคัญของโลก การฝึกปฏบัิติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื�อชุมชนและสิ�งแวดล้อม พร้อมทั�งนาํเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 

มศว ��5 พุทธธรรม                                                                                              3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภมิูปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที�เกี�ยวข้องกบัการดาํรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั�งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาํเนินชีวิตที�มี
ศีลธรรมและสนัติสขุ 
 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาํเนินชีวิต                                                                   2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื� นฐานทางชีววิทยาที�เกี�ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทาง
สังคมที�ทาํให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทาง
สังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื� อสังคมและการดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสขุ 
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มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม                                                                2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกนัสขุภาพจิตเสื�อมโทรม รวมทั�งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน 
 

มศว �58 กจิกรรมสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาชีวิตและสังคม                                                     2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที�ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ�มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสงัคม 
 

มศว �6� มศว เพื�อชุมชน                                                                                       3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 

ศึกษาวิธีการและเครื�องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสติ เพื�อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั�งเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที�ดีและเชื�อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

มศว �62 ภมิูปัญญาท้องถิ�น                                                                                     2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 

ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ�น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ�นกับการดาํรงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ�น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เพื�อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั�งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต การพัฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 
 

มศว �63 สมัมาชีพชุมชน                                                                                       2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที�ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสาํนึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิ�ศรีของชุมชน อนัจะทาํให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที�เข้มแขง็และยั�งยืน 
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มศว �64 กจิการเพื�อสงัคม                                                                                      2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกจิการเพื�อสงัคม 
เรียนรู้กิจการเพื� อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื� อสังคมต้นแบบ และ
นาํเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพื�อสงัคม พร้อมทั�งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 
 

3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

           1) วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ 
อกช 301 ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ �                                                     3(2-2-5) 
ECP 301 English for Career Preparation I 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา และคาํศัพท์ที�ใช้ในการสื�อสารนานาชาติที�
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื�อสารภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ 
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ที�คะแนน ��� ขึ�นไป หรือเทยีบเทา่ 

 
อกช 302 ภาษาองักฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่อาชีพ 2                                                     3(2-2-5) 
ECP 302 English for Career Preparation II 

ฝึกและพัฒนาทกัษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้โครงสร้างภาษาที�ซับซ้อน และคาํศัพทใ์นบริบท
ของการสื�อสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ที�สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถ
ในการสื�อสารภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ (Test of English for International Communication 
หรือ TOEIC) ที�คะแนน 60� ขึ�นไป หรือเทยีบเทา่ 
 
จต 251 ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 1 3(2-2-5) 

PG 251 English for Psychology 1 
          ฝึกทกัษะด้านการฟัง และการอ่านเอกสารวิชาการภาษาองักฤษในเนื�อหาด้านจิตวิทยา เรียนรู้ เนื� อหา
และศัพทเ์ฉพาะทางจิตวิทยา 
 
จต 252 ภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 2 3(2-2-5) 
PG 252 English for Psychology 2 

ฝึกทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ในเนื� อหาวิชาการด้านจิตวิทยาและการวิจัย
เรียนรู้ เทคนิค สื�อสารความรู้ทางวิชาการด้านจิตวิทยา 
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2) พื� นฐานวิชาเอก 

จต 101 จิตวิทยาพื�นฐาน  3(3-0-6) 

PG 101 Foundation of  Psychology 

          ศึกษาความรู้พื� นฐานศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยเป็นการให้ความรู้เบื� องต้นเกี�ยวกับจิตวิทยา ประวัติ
และแนวคิด ระเบียบวิธวิีจัย พัฒนาการ สมองและพันธุกรรม การรับรู้  การสมัผัส การเรียนรู้  การจาํและการ
ลืม เชาวน์ปัญญา อารมณ์และแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมอปกติ  

 

จต 151 สถิติสาํหรับจิตวิทยา                        4(3-2-7)

PG 151 Statistics for Psychology 

          ศึกษาความสาํคัญของวิชาสถิติในการวิจัยทางจิตวิทยาธรรมชาติของข้อมูลในจิตวิทยา มโนทศัน์ทาง
สถิติและวิธกีารคาํนวณทั�งด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูป การวิเคราะห์ข้อมูลเบื� องต้น การแจก
แจงความถี�การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดการกระจายคะแนนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี�ย 
สหสัมพันธ์และการทํานายอย่างง่าย ตัวอย่างการใช้สถิติในงานวิจัยทางจิตวิทยาและสารสนเทศใน
ชีวิตประจาํวัน การประเมินความถูกต้องของการใช้สถิติ และผลกระทบเชิงจริยธรรม 

 

จต 351  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 4(3-2-7)

PG 351 Psychological Measurement and Testing 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื� องต้น และการฝึกปฏบัิติเกี�ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
แบบทดสอบมาตรฐาน การบริหารการทดสอบการให้คะแนนและแปลผลการทดสอบ การวิเคราะห์
คุณภาพของแบบทดสอบ จรรยาบรรณและประเดน็ทางสงัคมเกี�ยวกบัการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
การประยุกต์หลักการวัดเพื�อการทดสอบทางจิตวิทยาในบริบทของสงัคมปัจจุบัน 

 

จต ��� การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(2-2-5)

PG 352 Psychological Scale Construction  
          ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิควิธีการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา หลักการและ
กระบวนการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา เทคนิควิธีการวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดทางจิตวิทยา 
จรรยาบรรณและประเดน็ปัญหาที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้มาตรวัดทางจิตวิทยา ตลอดจนการ
ฝึกปฏบัิติการวิจัยเพื�อพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา และการเขียนรายงานการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 
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จต 451 วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา 4(3-2-7)

PG 451 Research Methods in Psychology  
          ศึกษาพื� นฐานความรู้ แบบแผนการวิจัยทางจิตวิทยา จริยธรรมการวิจัย กระบวนการหาความรู้ใน
ศาสตร์จิตวิทยาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแนวโน้มของการวิจัยจิตวิทยา การฝึกค้นคว้าวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางจิตวิทยา และการนาํผลการวิจัยทาง
จิตวิทยาไปใช้ 

 

3) วิชาเอกบงัคบั 

จต 102 ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6)

PG 102 Introduction to Biological Psychology 
          ศึกษาความรู้เบื� องต้นเกี�ยวกับโครงสร้างและการทาํหน้าที�ของระบบประสาท ปัจจัยทางด้าน
ชีววิทยา สารสื�อประสาท พันธุกรรม ฮอร์โมนที�เกี�ยวข้องกบัพฤติกรรมมนุษย์ในบริบททางจิตวิทยา 

 

จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ 3(3-0-6)

PG 103 Emotion and Motivation 

          ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และประเภทของอารมณ์และแรงจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ
แรงจูงใจ การวัดอารมณ์และแรงจูงใจ ผลของอารมณ์และแรงจูงใจต่อการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน การ
ส่งเสริมแรงจูงใจและการบริหารจัดการอารมณ์ การให้ผู้เรียนฝึกสาํรวจตนเองและพัฒนาตนเอง 

 

จต 104 การรับสมัผัสและการรับรู้  3(2-2-5) 

PG 104 Sensation and Perception 
          ศึกษากระบวนการการรับสัมผัสและการรับรู้บนพื� นฐานทฤษฎี ผลการวิจัย การทดลอง และ
ประสบการณ์ของบุคคล ปัจจัยที� มีผลต่อการรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ รวมทั�ง ผลของการรับรู้ที� มีต่อ
กระบวนการเกดิพฤติกรรม  
 

จต 105 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา                 3(3-0-6) 

PG 105 History and Schools of Psychology 

          ศึกษาวิวัฒนาการในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาตั�งแต่แนวคิดทางปรัชญาในยุคกรีกและโรมัน ยุคมืด 
ยุคฟื� นฟูศิลปวิทยาการ ยุคที�เริ�มใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาจิตวิทยา จนถึงปัจจุบัน โดย
เน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบอทิธพิลของการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมในแต่ละยุคสมัยที�มีต่อแนวคิดทาง
จิตวิทยา 

 
                                                      3(3-0-6) 
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จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ 

PG 121 Developmental Psychology 

          ศึกษาหลักการและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ�งแวดล้อม รวมถึง
พัฒนาการ ของบุคคลในช่วงวัยต่างๆตั�งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ตลอดจนภาระงานพัฒนาการ และวิกฤติ
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
 

จต 201 จิตวิทยาการเรียนรู้                     4(3-2-7)

PG 201 Psychology of Learning 

          ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ปัจจัยที� มีผลต่อการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี และทดลองโดยเน้นการประยุกต์ในบริบทพฤติกรรมมนุษย์ 

 

จต 211 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3(3-0-6)

PG 211 Personality Theories  

          ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพสาํคัญที�ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฝึกวิเคราะห์บุคลิกภาพทั�งรายบุคคลและกลุ่ม
ปัจจัยที�เป็นสาเหต ุและเงื�อนไขต่างๆ ที�มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและ/หรือกลุ่ม 
 

 จต ��� จิตวิทยาสังคม                                                       3(3-0-6)

 PG 231 Social Psychology 

          ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิธกีารศึกษาของวิชาจิตวิทยาสงัคม อทิธพิลของบุคคลและสถานการณ์
ที�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  การรับรู้  กระบวนการรู้คิด  การได้รับอิทธิพลทางสังคม 
วิเคราะห์พฤติกรรมทางสงัคมทั�งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  พฤติกรรมระหว่างบุคคล และพฤติกรรมกลุ่ม
ที�ปรากฏขึ� นในโลกแห่งความเป็นจริง  โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีที�เป็นผลจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
รวมทั�งการปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 

 
 

จต ��� จิตวิทยาอปกต ิ 3(3-0-6) 

PG 241 Abnormal Psychology 

          ศึกษาแนวคิดพื� นฐานเกี�ยวกับพฤติกรรมและความผิดปกติทางจิตใจ กลุ่มความผิดปกติทางด้าน
อารมณ์ กลุ่มโรคความวิตกกังวล โรคจิตเภท ผ่านมุมมองทั�งทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม
วัฒนธรรม  
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จต ��� การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น   3(3-0-6)

PG 341 Introduction to Counseling Psychology 
          ศึกษาความหมาย หลักการสาํคัญ เป้าหมายของการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา คุณลักษณะที�
เหมาะสมของผู้ให้คาํปรึกษา ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการให้คาํปรึกษารายบุคคล กลุ่ม 
ครอบครัว โรงเรียนและองค์การ 
 

จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา  4(0-12-4)

PG 492 Research project in Psychology 
          ประยุกต์ความรู้ และฝึกปฏบัิติวิจัยทางจิตวิทยาการเขียนโครงการวิจัยทางจิตวิทยา ปัญหาการวิจัย 
ทฤษฎี กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื�องมือ วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และ
การนาํผลไปใช้ในเชิงปฏบัิติ  และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
4) วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาพฒันาการ 

จต ��� จิตวิทยาเดก็           

 
 

 
3(2-2-5) 

PG 221 Child Psychology 

          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัเดก็ พัฒนาการของเดก็ตั�งแต่ปฏสินธิจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่น ในด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สังคม  บุคลิกภาพ สติปัญญาและภาษาปัจจัยที�ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเดก็ ปัญหา
ด้านพัฒนาการและแนวทางในการแก้ไข และการศึกษาภาคสนาม 

 

จต 222 พัฒนาการการรู้คิด       3(3-0-6)

PG 222 Cognitive Development 

          ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี�ยวกับพัฒนาการของกระบวนการทางปัญญา ความคิดความเข้าใจ 
แนวคิดการเรียนรู้และการปรับตัวของมนุษย์ช่วงวัยต่างๆ ตามวุฒิภาวะ 

 

จต 223 จิตพยาธิสภาพในเดก็ 3(3-0-6)

PG 223 Child Psychopathology 

          ศึกษาลักษณะ สาเหตุ และแนวทางในการดูแลเด็กที� มีความต้องการพิเศษ และเด็กที� มี
ความสามารถพิเศษ รวมถึงเดก็ที�มีความผิดปกติทั�งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
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จต 224 การประเมินพัฒนาการเบื�องต้น         3(2-2-5)

PG 224 Introduction to Developmental Assessment 

          ศึกษาเครื�องมือวัด หลักการและเทคนิคในการประเมินพัฒนาการเดก็ตั�งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปี
ทั�งแบบทางการและไม่เป็นทางการ การเลือกและใช้เครื�องมือวัดที�เหมาะสมกบัอายุของเดก็ การฝึกประเมิน
พัฒนาการ และรายงานผลการประเมินแก่ผู้ที�เกี�ยวข้อง 

 
จต ��� การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขั�นนาํ 

3(2-2-5)

PG 321 Introduction to Early Intervention 
 ศึกษาหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกี�ยวกับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการแรกเริ�มสาํหรับเดก็ที�มี
ปัญหาทางด้านพัฒนาการ ตลอดจนการให้คาํแนะนําและความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ประยุกต์ความรู้
ด้านพัฒนาการในการออกแบบโปรแกรมส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ โดยคาํนึงถึงวิธีการปฏิบัติและ    
ผู้เข้ารับบริการเป็นสาํคัญ 

 
จต ��� จิตวิทยาวัยรุ่น 3(3-0-6)

PG 322 Adolescent Psychology 
          ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับวัยรุ่น พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
บุคลิกภาพ รวมถึงพฤติกรรมที�เป็นปัญหาของวัยรุ่น ตลอดจนผลการค้นคว้าวิจัยเกี�ยวกับปัญหาวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน  

จต ��� จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่ 3(3-0-6)

PG 323 Psychology of Adulthood 
      ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และตอนกลาง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ภาระงานพัฒนาการ รวมทั�งการดูแลและเตรียมตนเองเข้าสู่วัยสูงอายุที�มี
คุณภาพ แนวทางพัฒนาตนให้เป็นผู้ใหญ่ที�มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ
 

จต ��� จิตวิทยาผู้สูงอายุ        3(3-0-6)

PG 324 Psychology of Aging 
           ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับผู้สูงอายุการเปลี�ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา บุคลิกภาพ ปัญหาและผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระบบและกลไกในการดูแลและ
ป้องกนัปัญหาทั�งทางกาย จิตใจ และสงัคมของผู้สงูอายุ 
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จต 421 จิตวิทยาการเล่น           3(2-2-5)

PG 421 Psychology of Play 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ ทางจิตวิทยาพัฒนาการในกิจกรรมการเล่นและของเล่น เพื�อเป็นสื�อใน
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตั�งแต่วัยทารกถึงวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการออกแบบ
กจิกรรมการเล่นและของเล่นที�ช่วยสร้างประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค ์

 

จต 42� จิตวิทยาครอบครัว 3(3-0-6)

PG 422 Family Psychology 
          ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของครอบครัว บทบาทและสถานภาพที� มี ต่อ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงของครอบครัวแต่ละช่วง
พัฒนาการ  ปัญหาครอบครัวและการหาแนวทางการส่งเสริมความเข้มแขง็ของสถาบันครอบครัว 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาสงัคม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

จต 232 เจตคติและการวัด 3(2-2-5)

PG 232 Attitudes and Measurement 

          สาํรวจทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี�ยวกับการก่อตัวและการเปลี�ยนแปลงเจตคติ วิเคราะห์เทคนิคที�ใช้วัด
เจตคติและตัวแปรที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนฝึกพัฒนามาตรวัดเจตคติในบริบทต่างๆ 

 

จต ��� จิตวิทยาการสื�อสาร 3(3-0-6)

PG 233 Psychology of Communication 

          ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการสื�อสารของมนุษย์ อิทธิพลของการสื�อสารต่อการ
เปลี�ยนแปลงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมของบุคคล บุคลิกภาพ การรับรู้ แรงจูงใจในการสื�อสาร การ
สื�อสารระหว่างบุคคล การสื�อสารภายในกลุ่ม การสื�อสารข้ามวัฒนธรรม และการสื�อสารผ่านสื�อมวลชน 
ปัญหาการสื�อสารและวิธกีารแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงประสทิธภิาพในการสื�อสาร 

 

จต 234 จิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6)

PG 234 Consumer Psychology 

          ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจในการบริโภคสินค้า
และบริการ รวมทั�งประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาเพื�อใช้ในการออกแบบสนิค้าและสื�อโฆษณา 
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จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน 3(3-0-6)

PG 235 Personality and Adjustment in Working 

          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและลักษณะทางบุคลิกภาพที�สาํคัญต่อการทาํงาน  ความเกี�ยวข้องระหว่าง
บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมจริยธรรม การสาํรวจตนเองในการดาํเนินการปรับปรุง
บุคลิกภาพ ตลอดจนเสริมสร้างสาํนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ

 

จต ��� จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-6)

PG 331 Industrial and Organizational Psychology 
          ศึกษาความเป็นมา ความสาํคัญ และขอบข่ายเนื� อหาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
หลักการวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนวคิดภาวะผู้นาํและทมีงานเบื�องต้น   การจัดการกบัความขัดแย้ง  การจัดสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการ
ปฏบัิติงานของบุคลากร รวมถึงบทบาทหน้าที�ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

 

จต 332  ภาวะผู้นาํและการทาํงานเป็นทมี  3(2-2-5)

PG 332  Leadership and Teamwork    
          ศึกษาภาวะผู้นํารูปแบบต่างๆและเงื�อนไขในการแสดงออกถึงภาวะผู้นําอย่างเหมาะสมในการ
กาํหนดโครงสร้างเป้าหมายและการพัฒนากระบวนการในการทาํงานเป็นทีม  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นาํ  การประสานสัมพันธภาพ  และการเสริมสร้างพลังร่วม  ตลอดจนการ
แก้ปัญหาการทาํงานและพฤติกรรมของบุคคลภายในทมีงาน โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านทางกระบวนการฝึก
ปฏบัิติจากกจิกรรมกลุ่ม 
 

จต ��� การฝึกอบรม 3(2-2-5)

PG 333 Training 
         ศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการจัดฝึกอบรมเพื�อพัฒนาบุคลากร สามารถสาํรวจ
ความต้องการการจัดฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมและสื�อ ฝึกการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมทางจิตวิทยา และการประเมินผลการฝึกอบรม 

 

จต ��� การประเมินเพื�อการตัดสนิใจด้านบุคลากร 3(2-2-5)

PG 334 Assessment for Personnel Decision 
         ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมินสาํหรับการตัดสินใจด้านบุคลากร การพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมิน การเลือกใช้เครื�องมือในการประเมิน จรรยาบรรณและแนวทางการป้องกันความลาํเอียงในการ
ประเมิน ตลอดจนฝึกการพัฒนาเกณฑแ์ละเครื�องมือในการประเมินเพื�อการตัดสนิใจด้านบุคลากร 
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จต ��� จิตวิทยาสิ�งแวดล้อมและการทอ่งเที�ยว 3(3-0-6)

PG 431 Environmental and Tourism Psychology 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื�อวิเคราะห์ ออกแบบ การจัดสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที�
ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม หลักการในการกระตุ้น 
จูงใจบุคคลให้เกิดการท่องเที�ยวในรูปแบบต่างๆ เพื�อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วย
ความสมัครใจ ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสาํนึกและพฤติกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและ
สิ�งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
 

จต ��� พฤติกรรมองค์การเชิงบวก 3(3-0-6)

PG 432 Positive Organizational Behavior 
          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ปัจจัยที� ส่งผลและความสําคัญของ
พฤติกรรมองค์การเชิงบวกต่อสุขภาวะของบุคลากรและประสิทธิผลขององค์การ การวัดประเมินและการ
เสริมสร้างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ตลอดจนการออกแบบโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก 

กลุ่มวิชาสุขภาพจิต และความสุข 

จต ��� จิตวิทยามนุษยสัมพันธ ์  3(3-0-6)

PG 242 Psychology of Human Relations 

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสาํคัญของมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่มเพื�อนและองค์การ 
เพื�ออธิบายปัจจัยที�มีผลต่อการเกิดมนุษยสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้าง พัฒนาและปรับปรุง
มนุษยสมัพันธ ์

 

จต 243 จิตวิทยาเชิงบวก  3(3-0-6)

PG 243 Positive Psychology 

          ศึกษาความรู้เบื� องต้น และความสาํคัญของจิตวิทยาเชิงบวก ในบริบทของพฤติกรรมที�เกี�ยวข้องกับ
ความสมัพันธเ์ชิงบวก การเหน็คุณค่าในความหมายแห่งชีวิตและจิตวิญญาณ การพัฒนาตนที�ส่งผลต่อการ
ดาํรงชีวิต  
 

จต 244 จิตวิทยากบัความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
3(3-0-6)

PG 244 Psychology of Socio-Cultural Diversities 

          ศึกษาความรู้เบื� องต้นและความสาํคัญของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ผ่าน
มุมมองทางจิตวิทยาเพื�ออภิปรายประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ� นจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และ
เสริมสร้างสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาต ิ
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จต 245 พฤติกรรมที�ขัดต่อสงัคม  3(3-0-6)

PG 245 Deviant Behavior 
          ศึกษาพฤติกรรมที�เป็นปัญหาในสังคมผ่านการใช้องค์ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฎีที�
เกี�ยวข้องเพื�ออธบิาย และวิเคราะห์พฤติกรรม   
 

จต 342 จิตวิทยาการรู้สกึตัว 3(3-0-6)

PG 342 Psychology of Consciousness 
          ศึกษาธรรมชาติของสภาวะการรู้สึกตัวในมิติทางด้านประสาทวิทยา  การรู้คิดและการรับรู้ 
อทิธพิลทางด้านสงัคมและวัฒนธรรม สภาวะการนอน ความฝัน การทาํสมาธ ิการใช้สารเสพติด  

 

จต 343 การประเมินสภาพจิตใจเบื�องต้น 3(2-2-5)

PG 343 Introduction to Psychological Assessment 
          ศึกษาวิธีการค้นหาความเจบ็ป่วยทางจิตใจ ฝึกการใช้เครื�องมือหรือแบบทดสอบทางจิตวิทยา
คลินิกเบื� องต้น การสังเกต การสัมภาษณ์เพื�อรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินสภาพจิตใจ การ
รายงานผลและการดูแลให้ความช่วยเหลือเบื�องต้น 

 

จต 344 เทคนิคการให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา                         3(2-2-5)

PG 344 Techniques of Counseling in Psychology 
          ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีสาํคัญที�ใช้ประยุกต์กับกระบวนการให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา ตลอดจน
การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ให้คาํปรึกษา และฝึกทกัษะการให้คาํปรึกษาตามกลุ่มทฤษฎี
ต่างๆ รวมทั�งการมีประสบการณ์ในการให้คาํปรึกษากบับุคคลในเบื�องต้น 

 

จต 345 จิตวิทยาอาหาร 3(3-0-6)

PG 345 Psychology of Food 
          ศึกษาความรู้เบื� องต้น ความสําคัญ สาเหตุและผลกระทบของการเลือกบริโภคอาหารและ
พฤติกรรมการรับประทาน ผ่านมุมมองทางจิตวิทยาเพื�ออภิปรายประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ�นจากการเลือก
บริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

 

จต 441 จิตวิทยาสขุภาพ  3(2-2-5)

PG 441 Health Psychology 
          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสาํคัญของจิตวิทยาสุขภาพ ปัจจัยที�ส่งผลต่อการดูแล รักษา 
ป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกายและจิตใจของบุคคลตลอดจนการเผชิญความเครียดและการ
ป้องกนัพฤติกรรมเสี�ยงต่างๆ และฝึกออกแบบกจิกรรม/โครงการพัฒนาสขุภาพ 
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จต ��� จิตวิทยากบัภาพยนตร์  3(2-2-5)

PG 442 Psychology at the Movies 
           ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ในภาพยนตร์บนฐานของแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบาย 
และวิเคราะห์ประเดน็เนื�อหาสาํคัญที�กระทบต่อบุคคลและสังคม การใช้สื�อภาพยนตร์ส่งเสริมพฤติกรรมที�
พึงประสงค์  ตลอดจนการผลิตสื�อภาพยนตร์เชิงจิตวิทยาขนาดสั�น 
 

กลุ่มวิชาพเิศษทางจิตวิทยา 

จต 481 สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยา 3(1-4-4)

PG 481 Seminar on Psychological issues      
          สมัมนาปัญหาสังคมในมุมมองทางด้านจิตวิทยาเลือกประเดน็ปัญหาสังคมในปัจจุบันที�สนใจเพื�อ
วิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

จต 491 การศึกษาอสิระในจิตวิทยา 3(0-9-6)

PG 491 Independent Study in Psychology 
          ศึกษาอย่างละเอียดในเรื� องใดเรื� องหนึ� งในสาขาวิชาจิต วิทยา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

5) วิชาฝึกงาน 

จต 493 การฝึกงาน  3(0-9-6)

PG 493 Practicum 
          ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศตามความสนใจภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยศึกษากระบวนการทาํงานและสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรใน
หน่วยงานเพื�อทาํความเข้าใจ และอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นในหน่วยงานมีการสมัมนาเพื�อแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน และบูรณาการความรู้จากการฝึกปฏบัิติงานกบัความรู้จากทฤษฎีด้วย  

 

จต 494  สหกจิศึกษา 6(0-40-0)

PG 494 Co-operative Education 
        ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์หรือ 480 ชั�วโมงอย่างต่อเนื�องหรือเทียบเท่า ณ สถาน
ประกอบการที�เข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยปฏบัิติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบนั�น ทั�งนี� ระหว่างการ
ฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับการดูแล ควบคุม และดําเนินการวัดและประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาโดย
อาจารย์ที�ปรึกษาและพนักงานพี�เลี� ยง 
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            3.1.6 หลกัสูตรวิชาโทจิตวิทยา 

                        วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
                        เพื� อให้ผู้เรียนซึ�งเป็นนิสิตวิชาเอกอื�นๆ ที�มิใช่วิชาเอกจิตวิทยามีความรู้พื� นฐานทางจิตวิทยา
เพียงพอสาํหรับการนาํไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ทั�งด้านการปรับตัว การศึกษาต่อและการทาํงาน 

                        โครงสรา้งหลกัสูตร 

                       จํานวนหน่วยกิตรวม 
           กาํหนดให้ศึกษาตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า            18 หน่วยกติ  
                                 โดยนิสติที�ประสงค์จะเรียนวิชาโทจิตวิทยา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา จต ��� จิตวิทยา
พื�นฐาน ในปีการศึกษาที� � (ภาคเรียนที� � หรือภาคเรียนที� �) 
           โครงสรา้งหลกัสูตร  แบ่งเป็น 2 หมวดวิชา  ดังนี�  

   ก.  หมวดวิชาโทบังคับ กาํหนดให้ศึกษา                 9  หน่วยกติ 

   ข.  หมวดวิชาโทเลือก กาํหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกติ 

                   รายวิชาและจํานวนหน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาโทบงัคบั กาํหนดให้ศึกษา      9  หน่วยกติ  จากรายวิชาต่อไปนี�  

จต 231 จิตวิทยาสงัคม 3(3-0-6) 

PG 231 Social Psychology  

จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

PG 121 Developmental Psychology  

จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน 3(3-0-6) 

PG 235 Personality and Adjustment in Working   

          ข.  หมวดวิชาโทเลือก กาํหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกติ   จากรายวิชาต่อไปนี�  

จต ��� จิตวิทยาผู้บริโภค 3(3-0-6) 

PG 234 Consumer Psychology  

จต 242 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ ์  3(3-0-6) 

PG 242 Psychology of Human Relations  

จต ��� จิตวิทยาวัยรุ่น 3(3-0-6) 

PG 322 Adolescent Psychology  

จต ��� จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่ 3(3-0-6) 

PG 323 Psychology of Adulthood  

จต 331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-6) 



หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   57 
 

PG 331 Industrial and Organizational Psychology  

จต 341 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 3(3-0-6) 

PG 341 Introduction to Counseling Psychology  

จต 421 จิตวิทยาการเล่น  3(2-2-5) 

PG 421 Psychology of Play  

จต 431 จิตวิทยาสิ�งแวดล้อมและการทอ่งเที�ยว 3(3-0-6) 

PG 431 Environmental and Tourism Psychology  

จต 432 พฤติกรรมองค์การเชิงบวก 3(3-0-6) 

PG 432 Positive Organizational Behavior  

จต 441 จิตวิทยาสขุภาพ 3(2-2-5) 

PG 441 Health Psychology  

แผนการเรียน 
           แผนการเรียนทั�ง  6  ภาคการศึกษา  มีดังนี�  

ภาคเรียนที� 1 ภาคเรียนที� 2 

ปีที� 2    

จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ                   3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 

 

จต 231 จิตวิทยาสังคม                     3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 

ปีที� 3   

จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน  

                                                  3(3-0-6)    
รวม 3 หน่วยกิต 

   

จต 481 จิตวิทยาสขุภาพ                   3(2-2-5)                         

รวม 3 หน่วยกิต 

ปีที� 4   

จต �31 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ       

                                                  3(3-0-6) 
รวม 3 หน่วยกิต  

  

จต �42 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ ์         3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต    

 

       
 

 

 

 

หมายเหตุ   ใช้คาํอธบิายรายวิชาเดยีวกบัในหมวดวิชาเฉพาะ 
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  �.� ชื�อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
             

        �.�.� อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
ลาํดบัที� รายชื�อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที�จบ 

สถาบนัที�สาํเร็จการศึกษา เลขประจําตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร. วิธญัญา วัณโณ วท.บ. (จิตวิทยา), 2544 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ    
         องค์การ),2546 
ค.ด.  (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา), 2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ธรีะชน พลโยธา วท.บ.   (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2538 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา), ���� 

สถาบันราชภฏัสวนสนุันทา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ชญานุช  ลักษณ
วิจารณ ์

วท.บ.  (จิตวิทยา), 2537 
วท.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.สพัุทธ  แสนแจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา), 2547 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ���� 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.ชาญ  รัตนะพิสฐิ วท.บ. (จิตวิทยา), 2548 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), 
2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3.2.2 อาจารยป์ระจําหลกัสูตร  

ลาํดบัที� รายชื�อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปีที�จบ 

สถาบนัที�สาํเร็จการศึกษา เลขประจําตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร. วิธญัญา วัณโณ วท.บ. (จิตวิทยา), 2544 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ    
         องค์การ),2546 
ค.ด.  (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา), 
2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ธรีะชน พลโยธา วท.บ.   (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2538 
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศกึษา), ���� 

สถาบันราชภฏัสวนสนุันทา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ชญานุช  ลักษณวจิารณ ์ วท.บ.  (จิตวิทยา), 2537 
วท.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), 
2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.สพัุทธ  แสนแจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา), 2547 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ���� 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.ชาญ  รัตนะพิสฐิ วท.บ. (จิตวิทยา), 2548 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ), 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3.2.3 อาจารยผู์ส้อน 
ลาํดบัที� รายชื�อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที�จบ 
สถาบนัที�สาํเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 
1 รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สทิธิ�ศริอรรถ วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรม 

         ศาสตร์ประยุกต์), 2548 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 ผศ.ดร.วิธญัญา วัณโณ ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจยัการศกึษา),  
        2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร.สทิธพิงศ ์ วัฒนานนทส์กุล ศ.ด. (จิตวิทยา), ���� จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 ผศ.ธรีะชน พลโยธา ศษ.ม (จิตวิทยาการศกึษา), ���� มหาวิทยาลัยขอนแก่น x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.ดร.ชัญญา  ลี�ศตัรพู่าย วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรม 
        ศาสตร์ประยุกต์), 2552         

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 อ.ดร.ภญิญาพันธ ์ร่วมชาติ วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรม 
        ศาสตร์ประยุกต์), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

7 อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์ ศ.ด. (จิตวิทยา), ��57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8 อ.ชญานุช ลักษณวจิารณ ์ วท.ม  (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), 
2541 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9 อ.สพัุทธ แสนแจ่มใส วท.ม (จิตวิทยาคลินิก), ���� มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10 อ.ชาญ รัตนะพิสฐิ วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ  
         องค์การ), 2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3.2.4 อาจารยพ์เิศษ 
ลาํดบัที� รายชื�อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที�จบ 
สถาบนัที�สาํเร็จการศึกษา เลขประจําตวั

ประชาชน 
1 รศ.ดร.ดวงเดือน  ศาสตรภทัร Ph.D (จิตวิทยาเดก็) University of the Philipines x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.นวลละออ  สภุาผล กศ.ด. (พัฒนาศกึษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 รศ.ประณต  เค้าฉิม กศ.ม.(จิตวิทยาการศกึษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 รศ.วัฒนา  ศรีสตัย์วาจา กศ.ม.(จิตวิทยาสงัคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.สมเกยีรติ ทพิยทศัน์ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 อ.ดร.นิยะดา จิตตจ์รัส Ph.D. Educational Psychology 
         (Measurement) 

University of  Minnesota 
(Minneapolis), U.S.A. 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

7 อ.พิริยาภรณ์  ประเทอืงเศรษฐ์ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8 อ.วจิราภรณ์  ดาวอรณุ กศ.ม. (จิตวิทยาการให้ 
          คาํปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

�. องคป์ระกอบเกี�ยวกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถา้มี)  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา กาํหนดให้มีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชา 
จต 493 การฝึกงาน หรือจต 494 สหกิจศึกษา โดยนิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาแบบนับหน่วยกิตและไปฝึก
ปฏบัิติงานในสถานประกอบการ และต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินการฝึกงานตามข้อกาํหนดของหลักสตูร 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยมีความซื� อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสํานึก

สาธารณะ เสยีสละเพื�อส่วนรวม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา 
4.1.2 ด้านความรู้ ประกอบด้วยมีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา   
4.1.3 ด้านทักษะปัญญา ประกอบด้วย \สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ สามารถคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
และตระหนักรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื�น  

4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบด้วยสามารถทาํงาน
ร่วมกับผู้อื�นในฐานะผู้นําและผู้ร่วมงานได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ�งแวดล้อม และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ 

4.1.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
สามารถสื�อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างมีประสทิธภิาพ 

4.1.6 ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร ประกอบด้วยสามารถสร้าง และพัฒนาแบบวัดด้าน
พฤติกรรม และคุณลักษณะทางจิตวิทยา สามารถใช้เครื�องมือวัดเพื�อประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะทาง
จิตวิทยา และสามารถให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 
 

      �.� ช่วงเวลา 
            รายวิชา จต 493 การฝึกงาน   ช่วงปิดภาคเรียนของนิสติชั�นปีที� 3  
            รายวิชา จต 494 สหกจิศึกษา  ภาคเรียนที� 2 ของชั�นปีที� 4 
 

      �.� การจัดเวลาและตารางสอน             
- รายวิชา จต 493 การฝึกงาน ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ ณ สถาน
ประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ 
- จต 494 สหกิจศึกษา ฝึกปฏบัิติงานเป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์หรือ 480 ชั�วโมงอย่างต่อเนื�องหรือ
เทยีบเทา่ ณ สถานประกอบการที�เข้าร่วมสหกจิศึกษา 

กรณีที�ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้างต้นให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

�. ขอ้กําหนดเกี�ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้มี) 

      �.� คําอธิบายโดยย่อ 
            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยากาํหนดให้นิสิตเรียนรายวิชา จต 451 วิธีการวิจัยทาง
จิตวิทยา และจต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา โดยรายวิชา จต 451 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาเป็นการศึกษา
พื�นฐานความรู้  แบบแผนการวิจัยทางจิตวิทยา จริยธรรมการวิจัย กระบวนการหาความรู้ในศาสตร์จิตวิทยาด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแนวโน้มของการวิจัยจิตวิทยา การฝึกค้นคว้าวิจัยทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรม
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ศาสตร์ ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางจิตวิทยา และการนาํผลการวิจัยทางจิตวิทยาไปใช้ ส่วนรายวิชา จต �92 
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา เป็นการประยุกต์ความรู้ และฝึกปฏิบัติวิจัยทางจิตวิทยาการเขียนโครงการวิจัยทาง
จิตวิทยา ปัญหาการวิจัย ทฤษฎี กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื�องมือ วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ และการนาํผลไปใช้ในเชิงปฏบัิติ  และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

     �.� มาตรฐานผลการเรียนรู ้
           นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางจิตวิทยา และสามารถดาํเนินการวิจัยทางจิตวิทยาได้ 
ตั�งแต่การสืบค้นความคิดหรือปัญหาในการวิจัยผ่านการประเมิน วิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม การกาํหนดสมมติฐาน การนิยามและวัดตัวแปร การออกแบบการวิจัย การเกบ็
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ภายใต้การตระหนักถึงจรรยาบรรณการ
วิจัยทางจิตวิทยาตลอดทุกขั�นตอนของกระบวนการวิจัย และการทาํงานร่วมกนักบับุคคลอื�นที�มีความแตกต่างกัน 
ตลอดจนการมีความสามารถในการสื�อสารและนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การตีพิมพ์
ผลการวิจัยในวารสารทางวิชาการ การนาํเสนอผลการวิจัยในเวทกีารวิจัย  
 

     �.� ช่วงเวลา 
           จต 451 วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา        ภาคเรียนที� 1 ของปีการศึกษาที� 4 
           จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา     ภาคเรียนที� 2 ของปีการศึกษาที� 4 
 

     �.� จํานวนหน่วยกิต   
จต 451 วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา        4 หน่วยกติ (3-2-7)            
จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา     4 หน่วยกติ (0-12-4) 

 

     �.� การเตรียมการ  
           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีการเตรียมการนิสิตก่อนการเรียนรายวิชา จต 451 
วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา และจต �92 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา ด้วยการจัดรายวิชาต่างๆ ที�เป็นพื� นฐานสาํคัญ
สาํหรับการวิจัยให้กบันิสติ ดังนี�  

(1) รายวิชา จต 151 สถิติสาํหรับจิตวิทยา สาํหรับนิสติชั�นปีที� 1 
(2) รายวิชา จต 351 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา และจต 352 การพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา 

สาํหรับนิสติชั�นปีที� 3 
          เมื�อนิสิตเริ�มทาํโครงการวิจัยทางจิตวิทยากจ็ะจัดให้มีอาจารย์ที�ปรึกษาที�มีความเชี�ยวชาญในประเดน็
ความสนใจของนิสิตเพื�อให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา และความช่วยเหลือตลอดการดาํเนินโครงการวิจัยของนิสิต
ผ่านช่องทางต่างๆ  
 

     �.� กระบวนการประเมินผล 
           กระบวนการประเมินผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยจะประเมินผลระหว่างการทาํ
โครงการวิจัย ผ่านการสงัเกต สมัภาษณ์ อภิปรายซักถาม และประเมินจากเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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และการนาํเสนอผลงานวิจัย นอกจากนี� กยั็งมีการสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติการเกี�ยวกับพื� นฐานความรู้ 
ความเข้าใจเกี�ยวกบัโครงการวิจัยทางจิตวิทยาของนิสติ 
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หมวดที� 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต/

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู ้ดงันี�  

1. มีทกัษะสื�อสาร ดา้นที� � ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื�อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     -ข้อที� �.� สามารถสื�อสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. มีจิตอาสา จิตสาํนึกสาธารณะรับใช้

สงัคม 

ดา้นที� � คุณธรรม จริยธรรม 
     -ข้อที� �.� มีจิตสาธารณะ เสยีสละเพื�อส่วนรวม 

3. มีสมรรถนะของหลักสตูร 
มีความสามารถในการสร้าง และพัฒนา
แบบวัดด้านพฤติกรรม และคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยา สามารถใช้เครื�องมือวัด
เพื�อประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยา ตลอดจน สามารถให้
คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 

ดา้นที� �  ทกัษะพสิยัและสมรรถนะของหลกัสูตร 

     -ข้อที� �.� สามารถสร้าง และพัฒนาแบบวัดด้านพฤติกรรม 
และคุณลักษณะทางจิตวิทยา 

     -ข้อที� �.� สามารถใช้เครื�องมือวัดเพื�อประเมินพฤติกรรม 
และคุณลักษณะทางจิตวิทยา      

     -ข้อที� �.� สามารถให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

�. มีความซื�อสตัย์ มีวินัย ตรงต่อ
เวลา* 

- สอดแทรกเนื� อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในรายวิชา 
- ฝึกปฏิบัติ ทาํกิจกรรม ส่งเสริม
ให้เกิดความซื� อสัตย์ มีวินัย และ
ตรงต่อเวลา 
- สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร 
เพื� อให้ นิสิตมี ค่านิยมพื� นฐานที�
ถูกต้อง 
- ชี� แจงกฎระเบียบและแนวปฏบัิติใน
การเรียนการสอนให้ชัดเจนในรายวิชา 

- กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซื�อสัตย์
และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั�น
เรียน การทํารายงาน การอ้างอิง
ผลงาน และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ป ฏิ บั ติ ต น ต าม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั�น
เรียน เช่น การแต่งกาย  
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2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื�อ
ส่วนรวม* 

- ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพื� อ
ส่ วน รวม  แ ละก ระตุ้ น ให้ เกิ ด
จิตสาํนึกสาธารณะ ดังนี�  
- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที�
ได้รับการยกย่องในสงัคม  
- ฝึ ก เขี ย น โค ร งก าร  แ ล ะทํ า
กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเพื� อ
สงัคม  
- เขียนรายงานความรู้สึกที� มีต่อ
การทาํกจิกรรม  

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย การวางแผน การ
ปฎิบัติ การนําเสนอผลงาน และ
การสะท้อนคิดกจิกรรมในชั�นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม* 

- ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด ด้ า น
สุนทรียศาสตร์ เพื�อให้ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที�มีต่อ
การดาํรงชีวิต  
- ส อ ด แ ท ร ก เนื� อ ห า ใน ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที�ดี
งามทั�งของไทยและนานาชาติใน
การเรียนการสอนรายวิชา 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์ทั�งในและนอกเวลา
เรียน  และให้ทํารายงานแสดง
ความคิดเหน็ทั�งรายบุคคลและงาน
กลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที� แ สด งถึ งก ารนํ าแนวคิ ดทาง
สุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมา
ใช้  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อนคิด
กจิกรรมในชั�นเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่
ในประเพณีและวัฒนธรรมที�ดีงาม
ของไทย  
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมที�ดี
งามของนานาชาติได้ 

4. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

- จัดกิจกรรมที�เปิดโอกาสให้นิสิต
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื�นในลักษณะ
ของการประสานงาน การร่วมมือ 
การช่วยเหลือหรือการพึ�งพาอาศัย
กัน ทั�งกิจกรรมที�เป็นส่วนหนึ�งของ
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม
หลักสตูร  

- สังเกตพฤติกรรมในการทาํงาน
ร่วมกบัผู้อื�นของนิสิต ซึ�งสะท้อนให้
เห็นถึงการปรับตัว การสร้างและ
รักษาสัมพันธภาพกับผู้อื�น และ
การทาํงานร่วมกนัอย่างราบรื�น  

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จิตวิทยา 

- สอดแทรกเนื� อหาจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพของนัก จิต วิทยาใน

- วัดประเมินความ รู้ของนิสิต
เกี�ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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รายวิชาต่างๆ  
- จัดกิจกรรมในชั�นเรียนเพื� อให้
นิสิตอภิปรายประเด็น ปัญหา/
วิ เค ราะ ห์ ก รณี ศึ กษ าเกี� ย วกั บ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา 
รวมทั� งฝึกปฏิบัติการต่างๆ บน
พื� น ฐานของจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพจิตวิทยา 

ของนักจิตวิทยา 
- สังเกตความตระหนักของนิสิต
เกี�ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จิตวิทยาจากการอภิปรายประเดน็
ปัญหา/การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
และการฝึกปฏบัิตกิารของนิสติ 

 
2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้พื�นฐานศึกษาทั�วไป* - จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที�
ครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง พร้อมสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏบัิติ (Active Learning)  
- มีการแนะนําวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึก
ปฏบัิติในรายวิชา 
- จัดกิจกรรมเพื� อให้เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื�น และ
สังคม พร้อมตั� งเป้าหมายในการ
พั ฒ น า ต น เอ ง  สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ�งแวดล้อม 

- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลการเรียน รู้  โดยใช้
เกณฑ ์Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อนคิด
กจิกรรมในชั�นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน  
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏบัิต ิ

2. มีความรู้และความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยา 

- จัดการเรียนการสอนเกี� ยวกับ
หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
ด้ วยวิ ธี ก ารที� ห ลากหลาย เช่ น 
บรรยาย อภิปราย แสดงบทบาท
สมมุติ  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- สอบวัดประเมินความรู้ความ
เข้าใจของนิสิตเกี�ยวกับหลักการ 
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 
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เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และเน้น
การเชื�อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี
กบัพฤติกรรมในชีวิตประจาํวัน   

3. มีความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการวัดและเครื�องมือทาง
จิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การวิจัยพฤติกรรม 

- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติเพื� อให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในกระบวนการวัด
และเครื� องมือทางจิตวิทยา การ
วิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล  และก าร วิ จั ย
พฤติกรรม 
 

- สอบวัดประเมินความรู้ความ
เข้าใจของนิสิตเกี�ยวกับกระบวน 
การวัดและเครื�องมือทางจิตวิทยา 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย
พฤติกรรม ทั�งการสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏบัิต ิ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
หรือผลงานของนิสิตจากการฝึก
ปฏบัิต ิ

 

2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิ
ประโยชน์* 

- จัดกจิกรรมให้นิสติฝึกค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง และนําความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวัน  

- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลการเรียน รู้  โดยใช้
เกณฑ ์Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการสะท้อนคิด
กจิกรรมในชั�นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที� แ สด งถึ งก าร ค้น ค ว้าความ รู้
เพิ� ม เติ ม  ก าร เลื อ ก รับ ข้ อ มู ล
ข่าวสารโดยใช้หลักกาลามสูตร 
และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็น
ระบบ 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
/ปฏบัิต ิ

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ และ
แก้ไขปัญหาได้* 

 - ใช้ตัวอย่างที�ดีเป็นกรณีศึกษา
เพื� อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์
ปัญหาและฝึกบูรณาการความรู้
เพื�อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
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3. สามารถประเมิน วิพากษ์ 
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน* 

- เลือกปัญหาสังคมที�เป็นประเดน็
สาธารณะให้นิสติฝึกวิพากษ์วิจารณ์
ในชั� นเรียน และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข เพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง สังคม และสิ�งแวดล้อม
ในทุกมิติได้อย่างสมดุล 
- นําเสนอ อภิปรายแลกเปลี�ยน
ความคิดเหน็ และสะท้อนคิดในชั�น
เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที�แสดงถึงการนําข้อมูลความรู้ที�
ถูกต้องมาใช้ในการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ 
จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมกลุ่ม การสะท้อนคิดในชั�น
เรียน 

4. เป็นผู้มีมีความคิดริเริ�ม 
สร้างสรรค์นวัตกรรม* 

- จั ด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที� เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
สิ�งแวดล้อม 

5. ตระหนักรู้และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและผู้อื�น 

- จัดกิจกรรมในรายวิชาและ/หรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตรในลักษณะ
ของการให้นิสิตสํารวจศักยภาพ
เพื�อการพัฒนาตนเอง และผู้อื�นใน
ด้านต่างๆ  

- ประเมินพัฒนาการของศักยภาพ
ของตนเอง และความสามารถใน
การส่งเสริมศักยภาพของผู้อื�น 
 
 

 

2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถทาํงานร่วมกบัผู้อื�น ทั�ง
ในฐานะผู้นาํและผู้ร่วมงานได้* 

- จัดกิจกรรมเพื� อให้นิสิตฝึกการ
ปรับตัว การทาํงานร่วมกบัผู้อื�น รับ
ฟังความคิดเหน็ของเพื�อนร่วมกลุ่ม 
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 
และค้นหาทางออกร่วมกนัได้ 

- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลการเรียน รู้  โดยใช้
เกณฑ ์Rubrics  
- สังเกตพฤติกรรม ที� แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการ
อ ภิ ป ร ายแ ล ะก ารส ะ ท้ อ น คิ ด
กจิกรรมในชั�นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที�
แสดงถึงความร่วมมือในการวางแผน 
การปฏบัิติ และการแก้ปัญหา 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สงัคมและสิ�งแวดล้อม* 

- เลือกประเดน็ที�เป็นปัญหาสังคม
และสิ�งแวดล้อมให้นิสิตเรียนรู้  และ
ตระหนักถึงผลกระทบที� เกิดขึ� น 
พร้อมทั�งกระตุ้นให้คิดหาวิธีที�จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหา
โดยเริ�มต้นจากตัวนิสติเอง 
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3. สามารถปรับตัวให้เข้ากบั
สถานการณ์ต่างๆ* 

- สอดแทรกแนวคิดผ่านกิจกรรม
เพื�อฝึกเพื�อให้นิสติสามารถปรับตัว
ในสถานการณ์ต่างๆ  

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สั ง เก ต จ าก พั ฒ น าก าร ด้ าน
ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้
ในชั�นเรียน 
- ให้นิสติประเมินเพื�อนในชั�นเรียน 
และนาํมาใช้เป็นข้อมูลสาํหรับการ
ประเมินผลการเรียนรู้  

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพื�อให้เข้าใจองค์ความรู้
หรือประเดน็ปัญหา* 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื� อ
พัฒ นาทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลขอย่างต่อเนื�อง 

- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลการเรียน รู้  โดยใช้
เกณฑ ์Rubrics  
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที�แสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข  
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 

2. สามารถสื�อสารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ* 

- ฝึ ก ก าร ใ ช้ ทั ก ษ ะสื� อ ส าร ใน
รายวิชา  

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏบัิต ิ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน 
ที�แสดงถึงความสามารถในการ
สื�อสาร 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
สบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และ

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งที�เชื�อถือได้ในรายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏบัิต ิ
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เลือกใช้ได้เหมาะสมกบั
สถานการณ์อย่างมีประสทิธิภาพ* 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ที�เหมาะสมประกอบการนําเสนอ
งาน 
 

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
ที�แสดงถึงการสืบค้นข้อมูล การ
เลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล  แ ล ะก าร รู้ จั ก
แหล่งข้อมูลที�เหมาะสม 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
2.6 ดา้นทกัษะพสิยัและสมรรถนะของหลกัสูตร 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษา
ดูงานด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ และการฝึก
ปฏิบัติ ในรายวิชากลุ่มจิตวิทยา
สังคมและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
 

- ประเมินจากคุณภาพของการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินจากการสอบ โดยเน้น
การสอบภาคปฏบัิต ิ
 

2. ตรวจประเมินสภาพจิต และให้
คาํปรึกษาในเบื�องต้น 

- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การ ฝึกปฏิ บั ติ ในราย วิชาก ลุ่ม
สุขภาพจิตและความสุข รวมทั� ง
การศึกษาดูงานด้านสขุภาพจิตและ
การให้คาํปรึกษาแก่บุคคล 

- ประเมินจากการสอบ โดยเน้น
การสอบภาคปฏบัิต ิ
 

3. ตรวจประเมินพัฒนาการใน
เบื�องต้น 

- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้น
การ ฝึกปฏิ บั ติ ในราย วิชาก ลุ่ม
จิ ต วิท ย า พั ฒ น าก าร  ร วม ทั� ง
การศึกษาดูงาน ด้านการตรวจ
ประเมินพัฒนาการของบุคคล 

- ประเมินจากการสอบ โดยเน้น
การสอบภาคปฏบัิต ิ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ซื�อสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา  
1.2 มีจิตสาํนึกสาธารณะ  เสียสละเพื�อส่วนรวม 
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 
�.� ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
�.� มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา 

�. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้พื�นฐานศึกษาทั�วไป 
�.� มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา  
�.� มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวัดและเครื�องมือทาง 
      จิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยพฤติกรรม 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 
3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาได้ 
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.4 มีความคิดริเริ�ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
�.� ตระหนักรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื�น  

4. ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง 
      บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทาํงานร่วมกบัผู้อื�นในฐานะผู้นาํและผู้ร่วมงานได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ�งแวดล้อม 
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  

5. ด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์เชิง 
    ตัวเลขการสื�อสารและการใช้ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื�อให้เข้าใจองค์ความรู้หรือ 
     ประเดน็ปัญหา 
5.2 สื�อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

6. ด้านทกัษะพิสัย/สมรรถนะของ 
    หลักสตูร  

6.1 สามารถสร้าง และพัฒนาแบบวัดด้านพฤติกรรม และคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยา 
6.2 สามารถใช้เครื�องมือวัดเพื�อประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะทาง
จิตวิทยา 
6.3 สามารถให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น 
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3. แผนที�แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 ความรบัผดิชอบหลกั          ○ ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชาศึกษาทั �วไป 
�. คุณธรรม จริยธรรม �. ความรู ้ �. ทกัษะทางปัญญา 

�.ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

�.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การสื�อสารและการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว ��� ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 


           

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธิภาพการสื�อสาร �              

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อประสทิธิภาพการสื�อสาร �              

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ �              

มศว ��� ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ �              

มศว ��� ลีลาศ              

มศว ��� สมรรถภาพส่วนบุคคล              

มศว ��� การวิ�งเหยาะเพื�อสขุภาพ              

มศว ��� โยคะ              

มศว ��� ว่ายนํ�า              

มศว ��� แบดมินตัน              

มศว ��� เทนนิส              

มศว ��� กอล์ฟ              

มศว ��� การฝึกโดยการใช้นํ�าหนัก              

มศว ��� ชีวิตในโลกดิจิทลั              
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รายวิชาศึกษาทั �วไป 
�. คุณธรรม จริยธรรม �. ความรู ้ �. ทกัษะทางปัญญา 

�.ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

�.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว ��� การศกึษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์              

มศว ��� มนุษยใ์นสงัคมแห่งการเรียนรู้               

มศว ��� แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม              

มศว ��� คณติศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั              

มศว ��� การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล              

มศว ��� วิทยาศาสตร์เพื�อชีวิตและสิ�งแวดล้อมที�ดี              

มศว ��� วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม              

มศว ��� วถิีชีวติเพื�อสขุภาพ              

มศว ��� อาหารเพื�อชีวิต              

มศว ��� พลังงานทางเลือก              

มศว ��� ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์              

มศว ��� สนุทรียศาสตร์เพื�อชีวติ              

มศว ��� สนุทรียสนทนา              

มศว ��� ศลิปะและความคิดสร้างสรรค์              

มศว ��� ธรรมนูญชีวิต              

มศว ��� การอ่านเพื�อชีวิต              

มศว ��� วรรณกรรมและพลังทางปัญญา               

มศว ��� ศลิปะการพูดและการนาํเสนอ              
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รายวิชาศึกษาทั �วไป 
�. คุณธรรม จริยธรรม �. ความรู ้ �. ทกัษะทางปัญญา 

�.ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

�.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน ์              

มศว ��� ประวัตศิาสตร์และพลังขับเคลื�อนสงัคม              

มศว ��� มนุษยก์บัสนัติภาพ              

มศว ��� มนุษยใ์นสงัคมพหุวัฒนธรรม              

มศว ��� เศรษฐกจิโลกาภวิัตน ์              

มศว ��� ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง              

มศว ��� หลักการจัดการสมัยใหม่              

มศว ��� การศกึษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย              

มศว ��� ธุรกจิในโลกดิจิทลั              

มศว ��� การพัฒนาบุคลิกภาพ              

มศว ��� ปรัชญาและกระบวนการคิด              

มศว ��� การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม              

มศว ��� ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม              

มศว ��� พุทธธรรม              

มศว ��� จติวิทยาสงัคมในการดาํเนนิชีวิต              

มศว ��� สขุภาพจติและการปรับตัวในสงัคม              

มศว ��� กจิกรรมสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาชีวิตและ
สงัคม 
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รายวิชาศึกษาทั �วไป 
�. คุณธรรม จริยธรรม �. ความรู ้ �. ทกัษะทางปัญญา 

�.ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

�.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการสื�อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว ��� มศว เพื�อชุมชน              

มศว ��� ภมูิปัญญาท้องถิ�น              

มศว ��� สมัมาชีพชุมชน              

มศว ��� กจิการเพื�อสงัคม              
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รายวิชา 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ 
การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข 

การสื�อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั
และสมรรถนะ
ของหลกัสูตร 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

วิชาเอกเลือก 

จต ��� จิตวิทยาเดก็                       

จต 222 พัฒนาการการรู้คิด                             

จต 223 จิตพยาธสิภาพในเดก็                       

จต 224 การประเมินพัฒนาการเบื�องต้น                               

จต ��� เจตคติและการวัด                       

จต ��� จิตวิทยาการสื�อสาร                       

จต ��� จิตวิทยาผู้บริโภค                       

จต ��� บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน                       

จต ��� จิตวิทยามนุษยสมัพันธ ์                       

จต ��� จิตวิทยาเชิงบวก                       

จต ��� จติวิทยากบัความหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรม                       

จต ��� พฤติกรรมที�ขัดต่อสงัคม                       

จต ��� การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขั�นนาํ                       

จต ��� จิตวิทยาวัยรุ่น                       

จต ��� จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่                       

จต ��� จิตวิทยาผู้สงูอายุ                              

จต ��� จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                       

จต ��� ภาวะผู้นาํและการทาํงานเป็นทมี                       

จต ��� การฝึกอบรม                       

จต ��� การประเมินเพื�อการตัดสนิใจด้านบุคลากร                       

จต ��� จิตวิทยาการรู้สกึตัว                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5. ทกัษะ 
การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข 

การสื�อสารและ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทกัษะพิสยั
และสมรรถนะ
ของหลกัสูตร 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

จต ��� การประเมินสภาพจิตใจเบื�องต้น                       

จต ��� เทคนิคการให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา                                               
จต ��� จิตวิทยาอาหาร                       

จต 421 จิตวิทยาการเล่น                       

จต 42� จิตวิทยาครอบครัว                       

จต ��� จิตวิทยาสิ�งแวดล้อมและการท่องเที�ยว                       

จต ��� พฤติกรรมองค์การเชิงบวก                       

จต ��� จิตวิทยาสขุภาพ                       

จต ��� จิตวิทยากบัภาพยนตร ์                       

จต ��� สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจติวิทยา                       

จต 491 การศกึษาอสิระในจิตวิทยา                       

จต 493 การฝึกงาน                    
* 

* 
* 

จต 494 สหกจิศกึษา                    
*
 

*
 

*
 

หมายเหตุ :    * หมายถงึ ขึ�นอยู่กบัหน่วยงาน และลักษณะงานที�ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที�เข้าไปฝึกงาน 
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หมวดที� 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 
    เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2559 
หมวดการวัดและการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั�น ดงันี�  
 

ระดบัชั�น ความหมาย ค่าระดบัชั�น 

        A ดีเยี�ยม (Excellent) 4.0 

        B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

        B ดี (Good) 3.0 

        C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

        C พอใช้ (Fair) 2.0 

        D+ อ่อน (Poor) 1.5 

        D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

        E ตก (Fail) 0.0 

  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ� ของนิสิต 

     2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และทวนสอบผลการเรียนด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

     2.2 อาจารย์ที�ผิดชอบรายวิชาเดียวกัน  กาํหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และ
ให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาํการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียน
ร่วมกนั 

     2.3 การประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

     3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559  

     3.2  เข้าร่วมกจิกรรมตามข้อกาํหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที� 6 การพฒันาอาจารย ์

 
1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 กาํหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ประชุมร่วมกนัเพื�อชี� แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต รายละเอยีด

ต่างๆ ของหลักสตูร และภาระงานที�จะต้องรับผิดชอบ ตลอดจนการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์

เก่าและอาจารย์ใหม่เพื�อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องตรงกัน และสามารถทาํงานร่วมกันได้อย่างราบรื�น 

1.3 จัดระบบอาจารย์พี�เลี� ยงสาํหรับอาจารย์ใหม่ เพื�อให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษาเกี�ยวกับการทาํงาน

ในส่วนต่างๆ ของหลักสตูร ตลอดจนการเรียนการสอนในรายวิชา และการพัฒนานิสติ เพื�อให้อาจารย์ใหม่

สามารถทาํงานในภารกจิต่างๆได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

    2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

          2.1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพัฒนาความรู้ ด้านทกัษะการจัดการสอน  
การวัด และการประเมินผล  การใช้สื�อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน และนําความรู้ ที�ได้มาถ่ายทอดให้กับ
คณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื�อนําไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมีงบประมาณจากทาง
คณะฯ สนับสนุนการเข้าร่วมดงักล่าว  
          2.1.2 สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน ในประเดน็ความก้าวหน้าในสาขาจิตวิทยา ทั�งภายใน
และภายนอกสถาบัน เพื�อเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และนาํความรู้ที�ได้มาปรับใช้ใน
รายวิชา และนาํความรู้ที�ได้มาถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื�อนาํไปใช้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล โดยมีงบประมาณจากทางคณะฯ สนับสนุนการเข้าร่วมดังกล่าว  
    2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื�นๆ  

              2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และความถนัดทาง
วิชาชีพ โดยการสนับสนุนเงินทุน และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ประจาํหลักสตูรทุกคนได้รับทุนสนับสนุนอย่างทั�วถึง 
          2.2.2 จัดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมทกัษะการเขียนเอกสารตาํรา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื�นๆ  
          2.2.3  สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยสรรหาทุนการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ สาํหรับคณาจารย์ 
          �.�.�  ร่วมจัดสมัมนาวิชาการระดบัประเทศ/นานาชาติ 
          2.2.5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั�งประเทศใกล้เคียงเพื�อ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที� 7 การประกนัคณุภาพ 

 
1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 มีการแต่งตั�งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสตูรเพื�อทาํหน้าที�ใน
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร์ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื�อจัดทาํ มคอ.3  และวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน โดยกาํหนดให้ทุกรายวิชาที�เปิดสอน อาจารย์ประจําวิชาต้องจัดทาํรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการ
ดาํเนนิการของหลักสตูร (มคอ.7) ภายใต้การกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

1.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสติทุกภาคการศึกษา เพื�อนาํผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนของทุกรายวิชาตามผลการประเมิน และ
อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ในทุกภาคการศกึษา 

1.4 นาํผลการประเมินจากนิสิต บัณฑิตที�สาํเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตรวมทั�งผลการประเมิน
การประกนัคุณภาพการศกึษามาปรับปรุงหลักสตูร ซึ�งต้องดาํเนนิการทุก 5 ปี 

2. บณัฑิต 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ได้มีการสาํรวจคุณภาพของบัณฑิตที�จบการศึกษา
ผ่านการแจกแบบสอบถามให้ผู้ใช้บัณฑิตทาํการประเมิน โดยครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความสามารถทางด้านวิชาการ 
�) ด้านทกัษะทางปัญญา �) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ �) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี� ยังมีการสาํรวจสภาวะการ
ได้งานทาํ การประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ ของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังการสาํเร็จ
การศึกษา ผ่านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื�อสะท้อนถึงความสาํเรจ็ และคุณภาพของบัณฑิต
เมื�อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3. นิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีระบบการรับนิสิตผ่านทางระบบต่างๆ ได้แก่ 
ระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัย ระบบการรับผ่านโครงการพิเศษต่างๆ เช่น ผู้พิการ ผู้มีความประพฤติดี 
นักกีฬา และการรับผ่านทางระบบ Admission (หรือระบบส่วนกลางที� เทียบเท่าในอนาคต) ตามการ
วางแผนและการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ โดยเมื�อนิสติใหม่เขามารายงานตัวเป็นนิสติ
ตามกระบวนการแล้ว หลักสตูรฯ คณะและมหาวิทยาลัย จะมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนิสติ
ใหม่ เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์เพื�อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัว สร้าง
ความสมัพันธ์อันดีระหว่างนิสติใหม่ นิสติรุ่นพี�  ศิษย์เก่าและคณาจารย์  ทาํให้เกิดความความรู้ความเข้าใจ
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ในภาพรวมเกี�ยวกับการเรียนทางด้านจิตวิทยาที�ถูกต้อง และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตที�พึงประสงค ์
รวมทั�งการจัดโครงการที�ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ�มพูนประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างที�นิสติกาํลัง
ศึกษาอยู่ครอบคลุมตามทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที� 21 นอกจากนี�  หลักสตูรฯ ยังการจัดให้มีอาจารย์ที�
ปรึกษาประจําในแต่ละชั�นปี เพื�อให้คาํปรึกษา แก้ปัญหาทางด้านการเรียน การดาํเนินชีวิต และดูแลให้
นิสิตสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที�กาํหนด  ซึ�งถ้าหากนิสิตมีข้อร้องเรียน สามารถทาํการร้องเรียนผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ ที�กาํหนดไว้  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ จะพิจารณา-สอบสวนเพื�อจัดการต่อ
ข้อร้องเรียน แต่หากไม่สามารถจัดการต่อปัญหาข้อร้องเรียนได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก็จะ
ดาํเนนิการส่งเรื�องต่อไปยังส่วนกลางของคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื�อดาํเนินการต่อไป 

4. อาจารย ์

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีการสาํรวจและการวางแผนอย่างต่อเนื�องเพื�อให้

จาํนวนอาจารย์ประจําหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. อีกทั�งยังมีความรู้ทาง

จิตวิทยาที�มีความกว้างขวางและหลากหลายเพื�อประสทิธภิาพของหลักสตูรฯ  

4.1 ระบบการรับและแต่งตั�งอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมเพื�อกาํหนดคุณสมบัติของผู้สมัครโดยอาจารย์

ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาที�เกี�ยวข้องตามมาตรฐานของ สกอ. หลังจาก

นั�นส่งเรื�องให้ภาควิชาจิตวิทยาดาํเนินการประกาศรับโดยผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4.1.2 กาํหนดวิธกีารสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากหลักฐานทางการศึกษา ประสบการณ ์

การทาํงาน และใช้วิธกีารสมัภาษณ์หรือการทดสอบด้วยการจาํลองการสอน 

4.1.3 เมื�อผ่านการคดัเลือกจัดส่งเรื�องตามขั�นตอนการรับบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเพื�อ 

แต่งตั�งเป็นอาจารย์ประจาํหลักสตูรต่อไป 

4.1.4 อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที�จัดโดยมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร

แต่งตั�งอาจารย์พี� เลี� ยงเพื� อให้คําแนะนําด้านจัดการเรียนการสอน ภารกิจด้านอื�นๆ และการปรับตัวใน

ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

�.�  ระบบการบริหารอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื� อวางแผนและมอบหมายหน้าที�ความ

รับผิดชอบในการจัดโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื�อพัฒนาหลักสูตรและนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามความสนใจ และความถนดัของคณาจารย์ประจาํหลักสตูร 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื�อวางแผนการกาํหนดตารางสอนและอาจารย์

ผู้สอน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ ประสบการณ์ 

ปริมาณของภาระงานสอน ประกอบกับภาระงานด้านการบริหาร การวิ จัย และงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการ

ประเมินของคณะฯ ซึ�งผ่านการประชาพิจารณ์จากประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ โดยสามารถตรวจสอบได้ 

ทั�งนี� ผลการประเมินจะทาํให้ได้ข้อมูลป้อนกลับสาํหรับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

4.3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

 4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ วางแผนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรศึกษาต่อ

ในสาขาทเีกี�ยวข้องกบัแผนการปรับปรุงหลักสตูรฯ ที�จะเปิดใช้ในปีการศึกษา ���� เพื�อให้สอดรับกับการ

บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั�งนี� ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้หาช่องทางเกี�ยวกับ

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้กับอาจารย์ประจาํหลักสตูรเพื�อใช้ในการศกึษาต่อ 

4.3.2 สําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําาหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยได้

สนับสนุด้วยการมอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่อาจารย์ที�ได้รับการเลื�อนตาํแหน่งทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุน

เงินบางส่วนในการผลิตผลงานทางวิชาการ อีกทั�งยังมีเงื�อนไขในการต่อสัญญาจ้างที�จะต้องมีผลงานทาง

วิชาการ ซึ�งสิ�งต่างๆเหล่านี� กระตุ้นให้อาจารย์ประจาํหลักสตูรฯ เกดิการพัฒนาตนเอง  

4.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรพัฒนาตนเองในด้าน

ต่างๆ อย่างต่อเนื�องตามความถนัดในวิชาชีพหรือความเชี�ยวชาญ และตามความรับผิดชอบในงานการ

เรียนการสอนของอาจารย์แต่ละคน ผ่านการจัดโครงการต่างๆ หรือการสนับสนุนเงินบางส่วนทางจาก

ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

�.� การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร 
หลักสตูร วท.บ. จิตวิทยา จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสตูร วท.บ. จิตวิทยาเพื�อรวบรวม

ข้อมูลจากนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ�งข้อมูลที�ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบหลักสตูร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูรเป็นอย่างมาก โดยสาระสาํคัญที�
ได้จากนิสิต ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตเกี�ยวข้องกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรยังได้พิจารณาแนวโน้มของปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ� นในสังคม
ปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาด้านเด็กและเยาวชนที�มีความรุนแรงเพิ�มขึ� น เช่น ปัญหาพฤติกรรมเบี�ยงเบน 
ปัญหาด้านพัฒนาการเดก็ ปัญหาความเครียดของเด็กและเยาวชน ซึ�ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาข้อมูลเหล่านี� เพื�อนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยการจัดโครงสร้างหลักสูตรให้
เป็นไปตามที� สกอ.กาํหนดไว้ และจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ�มขึ� น รวมถงึให้ความสาํคัญกับการกาํหนดให้
นิสิตฝึกงานในประเทศหรือต่างประเทศ และสหกิจศึกษาเพื� อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อาเซียน  

สาํหรับรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่าควรให้นิสติมี
โอกาสเลือกรายวิชาเอกเลือกอย่างแท้จริง และจัดแบ่งรายวิชาเอกเลือกเป็นกลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ร กลุ่มวิชาจิตวิทยาความสขุและสขุภาพจิต เพื�อให้นิสติเลือกเรียน
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ตามกลุ่มวิชาที�สนใจหรืออาจจะเลือกเรียนข้ามกลุ่มวิชากไ็ด้เช่นกัน ซึ�งช่วยทาํให้นิสติเกดิความชัดเจนและมี
พื� นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี�หลักสตูรฯ ยังเพิ�มรายวิชาด้าน
การวิจัยเพื�อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคุณลักษณะพิเศษ/สมรรถนะของนิสิตในหลักสูตร วท.บ.
จิตวิทยา โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที�เป็นภาคปฏบิัติมากขึ�นเพื�อทาํให้นิสติเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ�งจะช่วยทาํให้บัณฑิตมีพื� นฐานความรู้ เพียงพอที�จะประกอบอาชีพและใช้ความรู้จาก
ศาสตร์จิตวิทยาเพื�อช่วยเหลือสงัคมได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

�.� การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
5.2.1 การวางระบบผู้สอน 

      ในการกําหนดผู้ สอนหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ให้ความสาํคัญกับการจัดระบบผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยคาํนึงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน 
ขณะเดียวกันหลักสูตรฯ กไ็ด้เชิญอาจารย์พิเศษที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้สอนในรายวิชา ทั�ง
แบบสอนเตม็รายวิชา และบรรยายพิเศษเป็นบางหัวข้อ รวมทั�งการจัดโครงการเพื�อนาํนิสิตไปศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะทางจิตวิทยาเพื�อพัฒนาประสบการณ์และเพิ�มศักยภาพของนิสิต
ระหว่างเรียน 

นอกจากนี�  หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยายังสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื�อเทคโนโลยีเพื�อส่งเสริม
ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพแก่นิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
สังคม Online ในรายวิชาต่างๆ เพื� อให้นิสิตสร้างกลุ่มการเรียนรู้ที�มีการสื�อสาร การวิพากษ์และให้
ข้อเสนอแนะ รวมทั�งการให้คาํปรึกษาเกี�ยวกับการเรียนการสอน และการทาํรายงานจากอาจารย์ผู้สอนได้
ทุกเวลาและสถานที� 

เมื�อเสรจ็สิ�นภาคเรียนนิสติประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา เพื�อหลักสตูรฯ จะได้พิจารณาผลการ
ประเมนิผู้สอนและข้อเสนอแนะจากนิสติเพื�อนาํไปปรับปรุงการสอนต่อไป 

     5.2.2 การกาํกบัติดตามและตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้  (มคอ.� และ มคอ.�) 
      หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา มีกระบวนการกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้  

(มคอ.3และ มคอ.�) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสตูร
ฯ จะจัดประชุมพิจารณา มคอ. 3และ มคอ.� ของทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนเพื�อพิจารณาการจัดทาํ
แผนการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ เช่น ความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที�
ต้องการให้เกดิขึ�นกบัผู้เรียน ความเหมาะสมของวิธสีอน และวิธีการประเมินผลกับแผนที�การกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา เป็นต้น เมื�อหลักสูตรฯ พิจารณา มคอ.3และ มคอ.� เสร็จเรียบร้อยแล้วกจ็ะ
รวบรวม มคอ.3 และ มคอ.� ของทุกรายวิชาเพื�อจัดส่งให้กับหน่วยงานที�รับผิดชอบเพื�อเผยแพร่ภายใน
ระยะเวลาที�ได้กาํหนดไว้ 

 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที�มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ 

วิชาการทางสงัคม การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
          หลักสูตรฯ วางแผนพิจารณาคัดเลือกรายวิชาที�สามารถนาํมาบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกรณีที�เป็นโครงการบริการ
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วิชาการแก่สังคม หลักสูตรฯ ต้องสํารวจความต้องการของชุมชนก่อนการลงให้บริการในพื� นที�ทั�งนี�  
กาํหนดให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการการวิจัยกับเนื� อหารายวิชาเพื�อพัฒนาความรู้และทักษะทางปัญญาของ
นิสิต หลังเสร็จสิ�นการจัดโครงการจะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนที�มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสงัคม การทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

�.� การประเมินผู้เรียน 
    �.�.� หลักสตูร วท.บ.จิตวิทยากาํหนดให้ทุกรายวิชาในหลักสตูรจะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของ

นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจะต้องทบทวน
แผนที�แสดง การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที�ปรากฎอยู่ใน มคอ.2 เพื�อให้การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ สอดคล้องกับ
แผนที�แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา โดยเฉพาะการให้นํ�าหนักขององค์ประกอบการ
ประเมินสอดคล้องกบัจุดเน้นของรายวิชา ทั�งรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ โดยอธิบายวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ ใน มคอ.3 ทั�งนี� ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ซึ�งรายวิชาที�เปิดสอนใน
หลักสตูร วท.บ.จิตวิทยา ได้ดาํเนินการปรับปรุงการประเมนิผลการเรียนรู้ของนิสติจากการนาํข้อเสนอแนะ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินจาก มคอ.5 ในปีการศึกษาที�ผ่านมา โดยมุ่งเน้นวิธีการ
ประเมินที�มีความหลากหลาย ทั�งข้อสอบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่า รายงานเดี�ยวและรายงานกลุ่ม 
รวมทั�งโครงงานที�ได้รับมอบหมาย เพื�อวัดทักษะความรู้และปัญญา ส่วนคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิตในชั�นเรียน ซึ�งสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตร สู่รายวิชาครบทั�ง 5 ด้าน ทั�งนี� นิสิตจะรับทราบเกณฑ์การประเมิน
รายวิชาในวันแรกของการเรียนการสอน เพื�อให้นสิติได้เตรียมตัวอกีด้วย  

นอกจากนี�  ก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค คณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ได้ประชุมเพื�อ
ประเมินการเรียนการสอน รวมทั�งพิจารณาเครื�องมือการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา โดยเน้นการสะท้อนพัฒนาการของ นิสิตในแต่ละกลุ่มผู้เรียน และ
กาํกบัการประเมนิผลการเรียนในรายวิชาที�มีหลายกลุ่มเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  
        �.�.� การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ 
        หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยามีกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตทุก
รายวิชา เพื� อให้การประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสิตเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และยุติธรรม โดย
คณะกรรมการบริหาร หลักสตูรฯ จะจัดประชุมเพื�อพิจารณาผลการตัดเกรดทุกรายวิชาหลังสอบปลายภาค
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ที�ได้ระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึ�งในการประชุม อาจารย์ผู้สอน
กจ็ะจัดเตรียมและนําเสนอข้อมูลหลักฐาน การแจกแจงของคะแนนที�ใช้ในการตัดเกรดที�มีความชัดเจน 
และแสดงการกระจายของเกรด ขณะเดียวกนักน็าํผล การประเมินรายวิชาจากแบบประเมินการเรียนการ
สอน ซึ�งคณะฯ ได้จัดทาํขึ�นและการประเมนิโดยวิธอีื�นเพื�อนาํข้อมูลนี� ไปใส่ไว้ใน มคอ.5 ทั�งนี� คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรฯ ได้ร่วมกนัตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้  ของนิสติ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัลักษณะของรายวิชา 
        �.�.� การกาํกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
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        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยากาํกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.�และ มคอ.7) ของทุกรายวิชาในหลักสตูร กาํหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุก
รายวิชาจะต้องบันทึกข้อมูลและจัดส่ง มคอ.5 และมคอ.� ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และ
นําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื� อพิจารณา มคอ.5 ของทุกรายวิชาร่วมกัน 
นอกจากนี� ยังเสนอให้ทุกรายวิชาจัดทาํแผนการปรับปรุงรายวิชาสาํหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป
เพื�อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ� น ส่วนการจัดทาํ มคอ.7 ประธาน
หลักสูตรฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเขียน โดยนําข้อมูลจาก มคอ.7 ของปีการศึกษาที�ผ่านมา
พิจารณาร่วมกับมคอ.5 ของทุกรายวิชาและมคอ.� ตลอดปีการศึกษาแล้วนํา มคอ.7 เข้าที�ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื�อการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่วมกัน รวมทั�งให้ข้อเสนอแนะ
เพิ�มเติมในหมวดต่างๆ โดยเฉพาะแผนการปรับปรุงหลักสูตรที�จะต้องด าเนินการตามเวลาที�กาํหนดไว้
หลังจากได้มตเิรียบร้อยกจ็ะดาํเนินการจัดส่งเข้าระบบตามเวลาที�คณะได้กาํหนดไว้ 

6. สิ�งสนบัสนุนการเรียนรู ้
หลักสูตรดําเนินการดูแลปรับปรุง สิ�งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการทางจิตวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เนต็ไร้
สาย (WiFi) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื�องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี�  ตํารา หนังสือ วารสารทาง
วิชาการ ทั�งในและต่างประเทศ ฐานข้อมูลออนไลน ์เครื�องมือวัดและประเมนิทางจิตวิทยา สื�อการเรียนการ
สอนต่างๆ โดยมีการสาํรวจความต้องการจําเป็นในสิ�งสนับสนุนการเรียนรู้  นําข้อมูลมาจัดทาํแผนการ
จัดซื� อจัดจ้างโดยอาจารย์ประจาํหลักสตูรและอาจารย์ประจาํภาควิชามีส่วนร่วมในการวางแผน และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาํคณะ ซึ�งได้ดาํเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย ต่อมามีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ เพื�อการพัฒนา/ปรับปรุงให้ดียิ�งขึ� น นอกจากนี�  ยังมีการประสานงานกับหน่วยงาน
อื�นๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น สาํนักหอสมุดกลาง สาํนักคอมพิวเตอร์ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั�งนี�  
เพื�อให้เพียงพอกบัความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
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7. ตวับ่งชี� ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับ่งชี� ผลการดําเนนิงาน ปีที� 1 

2560 

ปีที� 2 

2561 

ปีที� 3 

2562 

ปีที� 4 

2563 

ปีที� 5 

2564 

(1) อาจารย์ประจาํหลักสตูรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื�อ
วางแผนและทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.� ที�สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.� และ มคอ.�  อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

(4) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผล
การดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.� และ มคอ.� ภายใน �� วัน หลังสิ�นสดุภาคการศึกษาที�
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูรตามแบบ 
มคอ.� ภายใน �� วัน หลังสิ�นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที�เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ดาํเนินการที�รายงานใน มคอ.� ปีที�แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาํแนะนาํด้านการจดัการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ � ครั�ง      

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ       

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที�มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี�ยไม่น้อยกวา่ �.� จากคะแนนเตม็ �.�      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที�มีต่อบัณฑติใหม่
เฉลี�ยไม่น้อยกว่า �.� จากคะแนนเตม็ �.�      
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หมวดที� 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

    1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

               1. ก่อนการสอน 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียนเพื�อพิจารณารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาที�เปิดสอน ซึ�งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมนิของนิสติหรือข้อมูลอื�นๆ ที�ได้รวบรวม
มาจากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที�ผ่านมา เพื�อนาํไปกาํหนดกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาให้
เป็นไปตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา และแผนที�แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา 
          �. ระหว่างสอน 
              อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนิสิต ซึ� งสะท้อนถึงความเข้าใจในเนื� อหาวิชา รวมทั�ง
สอบถามนิสิตเกี�ยวกับสัมฤทธิผลในการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยวิธีสัมภาษณ์ สนทนาส่วนตัว การใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมิน การพิจารณาจากผลงาน หรือกิจกรรมในชั�นเรียนที�ได้มอบหมายให้กับ
นิสติ 
          �. หลงัการสอน 
  อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที�แสดงออก การทาํแบบฝึกหัด 
กจิกรรม โครงงาน และการสอบ และนาํผลที�ได้จากการประเมิน ประกอบกับการประชุมเพื�อปรึกษาหารือ
กับคณาจารย์ประจาํหลักสตูร หรือผู้ที�มีความเชี�ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีการสอน มาปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการเรียนรู้ของนสิติ 
 

    1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 

            1.  ประเมนิอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนที�จัดทาํ
ขึ�นโดยฝ่ายวิชาการของคณะผ่านระบบออนไลน ์ซึ�งเป็นการประเมินในด้านต่างๆ เช่น เนื� อหาการสอนและ
กลวิธีการสอนที�มีความสอดคล้องกับแผนที�ได้วางไว้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   ความตรงต่อเวลา การ
ชี�แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑก์ารวัดและประเมินผล และการใช้สื�อการสอน 
 2.  รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสตูรเพื�อใช้ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 3.  รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์จากรายวิชาต่างๆ เพื�อประกอบการประชุมเพื�อ
วิพากษ์ และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ความคิดเหน็ร่วมกนัระหว่างคณาจารย์ประจาํหลักสตูร เพื�อใช้ในการ
วางแผนเพื�อพัฒนา/ปรับปรุงทกัษะกลยุทธก์ารสอนต่อไป 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

    1. กาํหนดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน ซึ�งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและขึ� นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประกันคุณภาพตามเกณฑ์ ทุกปีตาม
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กาํหนดการการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
    �. การประเมินหลักสตูรในแต่ละภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรได้ใช้ข้อมูลต่างๆ ซึ�ง
ประกอบด้วยผลการประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ การฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงาน การประเมนิผลสมัฤทธิ�ของนิสติ   
    �. ประเมินความความคิดเห็นต่อหลักสตูรของนิสติชั�นปีที� � รวมทั�งจัดการทดสอบเพื�อประเมินผลการ

เรียนรู้ก่อนสาํเร็จการศึกษา (Exit exam) เพื�อเกบ็เป็นข้อมูลเกี�ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

หลักสตูร 
    4. ประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้วยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

 

�. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี�  (ในหมวดที� 7 

ข้อ 7) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

    1. อาจารย์ประจาํวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาและประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรฯ เมื�อสิ�นสดุภาคการศึกษา 
    2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สรุปผลการดําเนินการรายวิชาเพื� อเสนอต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯ ในการประชุมของหลักสตูรทุกภาคการศกึษา 
    3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี� ในหมวดที� 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมนิคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการผู้ประเมิน 
    4. อาจารย์ประจาํหลักสตูรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาํเนินงานที�ได้จากการประเมินในข้อ 2 

และข้อ � ร่วมกับผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน และวางแผนปรับปรุง/

พัฒนาการดาํเนนิงานหลักสตูรฯ ทุก 5 ปี 
 

 
 
 
 

 

 

 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   88 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  สาํเนาคาํสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสตูร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจาํหลักสตูร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   89 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

(ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559) 
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ภาคผนวก ข  สําเนาคําสั �งแต่งตั�งคณะกรรมการวิพากษห์ลกัสูตร 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   114 
 

รายงานการวิพากษห์ลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวิทยา 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
 

การปรับปรุงหลักสตูร วท.บ.จิตวิทยา แบ่งเป็น � ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที� 1  (Pre-audit) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.1 รับฟังความคิดเหน็ของศิษย์เก่าและนสิติปัจจุบนัหลักสตูร วท.บ.จิตวิทยา 
1.2 รับฟังความคิดเหน็ของผู้ใช้บัณฑิตจิตวิทยา 

 ระยะที� 2  (Post-audit) รับฟังข้อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยา 
 
ระยะที� 1 (Pre-audit) 

1.1 ความคิดเห็นของศิษยเ์ก่าและนิสิตปัจจุบนัหลกัสูตร วท.บ.จิตวิทยา 
1.1.1 ความคิดเห็นของศิษยเ์ก่าจิตวิทยา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของศิษย์เก่าจิตวิทยา ในวันที� 27 
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 266/1 ระหว่างเวลา ��:00 – 16:00 น. ศิษย์เก่ามีความคิดเห็นที�
เกี�ยวข้องกบัการปรับปรุงหลักสตูรในประเดน็ต่างๆ ดังนี�  

(1) สถานะปัจจุบนัของศาสตรจิ์ตวิทยา 

 ความชัดเจนของศาสตร์จิตวิทยาชัดเจนมากขึ� นกว่าสมัยก่อน ทั�งด้านการเรียนและการประกอบ
อาชีพ สาํหรับวุฒิการศึกษา วท.บ. จิตวิทยาทาํให้เกิดความได้เปรียบด้านตลาดแรงงาน แต่ทั�งนี� หลักสตูร
อาจจะเพิ�มรายวิชาเลือกที�เป็นการเสริมความรู้และทักษะเฉพาะด้านให้กับผู้เรียนเพื�อให้เท่าเทียมกับ
หลักสูตรจิตวิทยาของบางสถาบันที�มีการแบ่งสาขาวิชาอย่างชัดเจน เช่น จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา จิตวิทยาชุมชน  
 ศาสตร์จิตวิทยาประยุกต์ใช้ได้กบัการทาํงานที�มีความหลากหลาย ทั�งด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้าน
ธุรกิจต่างๆ ด้านการโฆษณา ศาสตร์จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที�อยู่ในทุกวิชาชีพ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค การ
โฆษณา หรือแม้แต่งานด้านบัญชี ซึ�งจะต้องเกี�ยวข้องกับคน ทั�งนี� ขอเสนอให้หลักสูตรพัฒนาผู้ เรียนใน
ลักษณะเฉพาะทางมากขึ� น โดยอาจจะให้นิสติปี 3 และปี 4 ศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาเฉพาะทางและลงลึก
ในเนื�อหาวิชามากขึ� น  
 ศาสตร์จิตวิทยาได้รับความสนใจมากขึ� น โดยเฉพาะสายสุขภาพอันเนื�องมาจากประเดน็ต่างๆ 
ในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาโรคซึมเศร้า แต่สาํหรับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การยังสร้างความ
แตกต่างจากศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้ แม้ว่าจิตวิทยาจะเชี� ยวชาญด้านพฤติกรรมคน การใช้
แบบทดสอบ การวิจัย  

(2) จุดแข็งหรือความไดเ้ปรียบ และจุดอ่อนของหลกัสูตร/บณัฑิตจิตวิทยา 

 หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา ของ มศว ซึ�งเป็นจิตวิทยาทั�วไปทาํให้นิสิตได้เปรียบในด้านการ
ปรับตัว ซึ�งสามารถปรับใช้กับการทาํงานร่วมกับผู้อื�นในองค์การได้ดี แต่ยังขาดความได้เปรียบด้านความ
ลึก เนื�องจากนิสิตยังขาดความเฉพาะทาง เช่น ความรู้ ด้านจิตวิทยาคลินิกหรือการใช้แบบทดสอบเฉพาะ
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ทาง ทาํให้เสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้อื�น เช่น นิสิตฝึกงานไม่มีโอกาสได้ใช้แบบทดสอบกับผู้รับบริการ 
ซึ�งต่างจากนิสตินักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกจากสถาบันอื�นๆ ดังนั�น หากหลักสูตรเปิดสอนรายวิชาเลือก
ให้เฉพาะทางมากขึ�นกจ็ะทาํให้นิสติแข่งขันกบัสถาบันอื�นๆ ที�มคีวามเฉพาะทางได้มากขึ� น แม้ว่าหลักสตูรที�
เป็นจิตวิทยาทั�วไปทาํให้ผู้เรียนปรับตัวในการใช้ชีวิตได้ดีขึ� น และเปิดโอกาสให้ค้นพบตนเอง แต่กจ็ะต้อง
เสริมความเฉพาะทางให้ลึกขึ� น เช่น เรียนทางจิตวิทยาคลินิกเพิ�มขึ� น เรียนทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเพิ�มมากขึ�น หรือเรียนทางจิตวิทยาพัฒนาการมากขึ�น เพื�อทาํให้นิสติมีความรู้ เฉพาะทางในสาขาที�
สนใจ และสามารถนาํไปใช้ในการแข่งขัน การศกึษาต่อหรือการประกอบอาชีพที�มคีวามเฉพาะมากขึ� น  
 รายวิชาของหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ซึ�งทาํให้บัณฑิตจิตวิทยามีความได้เปรียบ ทั�งด้านการ
ทาํงานและการศึกษาต่อ คือ วิชาการวัด และวิชาวิจัย ซึ�งเมื�อเปรียบเทยีบกับบัณฑิตจากสถาบันอื�นๆ แล้ว 
แม้ว่าสถาบันอื�นๆ จะเรียนรายวิชาด้านการวัดและการวิจัยมากกว่า แต่กส็ามารถเทยีบเคียงความแขง็แกร่ง
กันได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ�งหลักสูตรก็ยังสามารถเพิ�มความเข้มข้นของรายวิชาดังกล่าวได้อีก เช่น การ
พัฒนาแบบวัดก็อาจจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจเครื�องมือวัดจริงๆ แต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดเรื� องของ
ระยะเวลา การเรียนวิชาวิจัย ถ้าให้นิสิตทาํวิจัยเป็นรายบุคคลกจ็ะเพิ�มความเข้มข้นขึ�นมาก แต่ถ้าให้นิสติทาํ
วิจัยเป็นกลุ่มกจ็ะทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนมุมมองและช่วยเหลือกันจึงเป็นข้อดีข้อเสยีที�มีความแตกต่างกัน
ไป สาํหรับรายวิชาการวัด หากแยกเป็นส่วนของการใช้แบบวัดด้านจิตวิทยาคลินิก ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ 
และด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การกน่็าจะทาํให้เกิดความลุ่มลึกมากขึ�นและตรงกับความสนใจของ
นิสิต หรืออาจจะแบ่งเป็นส่วน Basic Test และ Advanced Test โดย Basic Test อาจจะให้เรียน Test 
พื�นฐาน สว่น Advance Test กอ็าจจะเป็นการเรียนเกี�ยวกบัแบบวัดขั�นสงูที�มีความเฉพาะทาง 
 หลักสตูรอาจจะจัดให้มีหน่วยบริการทางสงัคมเพื�อใช้เป็นสนามฝึกให้กับนิสติปี 3 และปี 4 ซึ�ง
จะทาํให้นิสติได้ฝึกฝนความรู้  ทกัษะและความเชี�ยวชาญ โดยอาจจะตั�งเป็นศูนย์เพื�อสร้างความสขุ หรือสุข
ภาวะ การให้คาํปรึกษา เพื�อให้บริการทางวิชาการ ฝึกความเชี�ยวชาญ และประชาสัมพันธ์ความแขง็แกร่ง
ของศาสตร์จิตวิทยา และเพื�อสร้างความแขง็แกร่งของสงัคม สาํหรับกจิกรรมเสริมหลักสตูร คือ ค่ายปล่อย
จิตกเ็ป็นโครงการที�ให้นิสิตได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการประยุกต์กระบวนการทางจิตวิทยาและลงมือ
ปฏบิัตเิพื�อทาํให้วัยรุ่นเกดิความเข้าใจตนเองมากขึ�น  

(3) ความรู ้ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะของบณัฑิตจิตวิทยา 

คุณลักษณะของบัณฑิตจิตวิทยา มศว ยังไม่ชัดเจนนักทาํให้บัณฑิตบางคนหางานตรงสายยาก 
เนื�องจากการบริหารงานองค์กรในปัจจุบันเปลี�ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานทาํให้เกิดตาํแหน่งงานที�มี
ความต้องการความสามารถเฉพาะทางมากขึ�น เช่น training, HRD, AE 

(4) ขอ้เสนอของศิษยเ์ก่าเพื�อการปรบัปรุงหลกัสูตร 
- บางรายวิชาของหลักสูตรยังซํ�าซ้อน เช่น วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การกับวิชาจิตวิทยา

สงัคมในองคก์าร  
- รายวิชาวิจัยอาจจะปรับจาํนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มให้น้อยลงหรืออาจจะใช้ระบบการสอนเป็นทมี

ของอาจารย์ผู้สอน 
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- ควรสอนเทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีความสาํคัญต่อการทํางานและการวิจัย เช่น 
โปรแกรม Excel  

- เพิ�มรายวิชาเกี�ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ� น หรือสอนวิธีการอ่านบทความวิจัยใน Journal ต่างๆ 
ประกอบการอ่านงานวิจัยและตาํราภาษาอังกฤษ  

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เน้นการวิจัยด้วยการใช้สถิติและภาษาองักฤษมากขึ�น  
- เปิดโอกาสให้นิสติอภิปราย (discuss) กันในช่วงวันพุธบ่ายเกี�ยวกับบทความหรือการแลกเปลี�ยน

ความรู้กนัในเชิงของภาษา 
- บางรายวิชาเน้นเนื� อหาและทฤษฎี เช่น วิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพ แต่ยังขาดประเดน็ในการอภิปราย 

เชื�อมโยงหรือการประยุกต์ใช้ เช่น การประยุกต์กับเคสผู้ป่วย จึงควรเพิ�มการประยุกต์ทฤษฎีในการ
วินิจฉัยเคสจริงๆ และเน้นประเดน็ทางสงัคมมากขึ� น ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใช้ในอนาคตของนิสติ 

- ขอเสนอให้เปิดวิชาโทสําหรับนิสิตวิชาเอกจิตวิทยา โดยเป็นวิชาโทจิตวิทยาเฉพาะทาง เช่น 
จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  

1.1.2 ความคิดเห็นของนิสิตปัจจุบนั 
 คณะกรรมการบริหารหลักสตูรดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของนิสติปัจจุบันหลักสตูร วท.บ. 
จิตวิทยา ในวันที� 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 266/1 ระหว่างเวลา ��:00 – 16:00 น. นิสิต
ปัจจุบนัมีความคิดเหน็ที�เกี�ยวข้องกบัการปรับปรุงหลักสตูรในประเดน็ต่างๆ ดังนี�  

(1) ความคิดเห็นต่อหลกัสูตร วท.บ. จิตวิทยา 

หลักสตูร วท.บ. จิตวิทยามีความเป็นพื� นฐานมากเกินไป แต่การเป็นจิตวิทยาทั�วไปกม็ีข้อดีคือ
สาํหรับคนที�ยังไม่ชัดเจนว่าต้องการเรียนจิตวิทยาสาขาใด เมื�อเรียนแล้วกจ็ะทาํให้เห็นภาพและเข้าใจว่า
ตนเองสนใจเรียนจิตวิทยาสาขาใด 

 การเป็นจิตวิทยาทั�วไปอาจจะทาํให้ขาดความลุ่มลึกสาํหรับการทาํงานหรือการศึกษาต่อ หรือ
แม้แต่การฝึกงานในสาขาเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลเปิดรับจิตวิทยาคลินิก แต่นิสิตของหลักสตูร วท.บ.
จิตวิทยา ยังขาดทกัษะด้านจิตวิทยาคลินิก เนื�องจากไม่ได้เรียนรายวิชาคลินิกอย่างเข้มข้น หลักสตูรจึงควร
หาข้อมูลหรือให้อาจารย์ที�มีความเชี�ยวชาญด้านจิตวิทยาคลินกิสอนเสริมเพิ�มเติม 

ขอเสนอให้หลักสูตรเปิดวิชาโทจิตวิทยาเฉพาะทาง เช่น จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิก
ให้กับนิสติวิชาเอกจิตวิทยาเพื�อเพิ�มความลุ่มลึกให้กับนิสติด้วย และยังช่วยแก้ปัญหาเรื�องวิชาโทของ มศว 
ที�เปิดสอนน้อยลงเรื�อยๆ 

(2) ความคิดเห็นเกี�ยวกบัรายวิชาในหลกัสูตร วท.บ. จิตวิทยา 

- บางรายวิชามีความคล้ายกันมาก เช่น วิชาจิตวิทยาสงัคมในองค์การ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ และจิตวิทยามนุษยสมัพันธ ์

- บางรายวิชาสามารถนําเนื� อหาวิชามาเรียนด้วยกันได้ เช่น จิตวิทยาการสื�อสารกับจิตวิทยา
สงัคม หรือหัวข้อจรรยาบรรณในวิชาการวัดกบัเนื�อหาบางส่วนของวิชาภาษาองักฤษสาํหรับจิตวิทยา 1 

- บางรายวิชาที�มีเนื� อหาเชื�อมโยงกันควรเปิดสอนในภาคเรียนใกล้กัน เช่น วิชาชีวจิตวิทยา กับ
วิชาอารมณแ์ละแรงจูงใจ  
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- รายวิชาอารมณ์และแรงจูงใจ ซึ�งเชิญอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์มาสอนในบางครั�ง อาจารย์
ผู้สอนสอนเรว็ทาํให้นิสติเรียนตามไม่ทนั  

- เนื� อหาของรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1 และภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2 
คล้ายกันมาก อยากให้วิชานี� เป็นการสอนเนื� อหาเชิงประยุกต์ที�ใช้ในการสอบเพื�อศึกษาต่อหรือการทาํงาน
ในอนาคต ข้อสอบควรเป็นการประยุกต์ใช้มากกว่าวัดความรู้ ด้านแกรมม่า วิชานี�อาจจะเตรียมความพร้อม
ด้านคาํศัพทจ์ิตวิทยาหรือการอ่านการเขียนเชิงวิชาการ และอาจจะมีกิจกรรมเสริมสร้างเจตคติทางบวกต่อ
การเรียนจิตวิทยา และการสอนวิธกีารอ่านบทความใน Journal หรือการเขียนเชิงวิชาการ 

- วิชาประสบการณ์ในหน่วยงาน (การฝึกงาน) อยากจะให้นิสติสามารถเข้าฝึกงานในหน่วยงาน
เดียวกันได้มากกว่า 1 คน โดยเฉพาะการฝึกงานที�เป็นสายวิชาชีพ เช่น ด้านจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล 
และหลักสูตรอาจจะกาํหนดแนวทางของการเลือกสถานที�ฝึกงานเป็น 2 แนวทาง คือ การเปิดโอกาสให้
นิสิตเลือกสถานที�ฝึกงานตามความสนใจ และการทาํสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานในการรับนิสิตเข้า
ฝึกงานหรือเป็นสหกิจศึกษา สาํหรับช่วงเวลาของการฝึกงาน คือ ปิดภาคเรียนฤดูร้อน เหมาะสมดีแล้ว 
เพราะทาํให้นิสติรู้ความสนใจและเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ�นและสามารถเตรียมพร้อมตนเองก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคตได้ 

- ควรเปิดสอนรายวิชาหรือการฝึกอบรมเพื�อเพิ�มทกัษะการใช้เครื�องมือวัดทางจิตวิทยาที�มีความ
เฉพาะ เช่น DENVER และทดลองใช้จริงเพื�อพัฒนาทักษะในเบื�องต้น เช่น การตรวจบุคลิกภาพของเดก็
ในเบื�องต้น  

- ควรกําหนดให้วิชาการให้คําปรึกษาเป็นวิชาเอกบังคับ เนื�องจากเป็นทักษะสาํคัญของนิสิต
จิตวิทยา และเป็นทกัษะที�นาํไปประยุกต์ใช้ได้จริง หรือการสอนเกี�ยวกบักระบวนการบาํบัด กิจกรรมบาํบัด
เพื�อให้นสิติเกดิทกัษะเบื� องต้น ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานในอนาคต 

- อยากให้หลักสตูรเปิดรายวิชาเพิ�มขึ� น เช่น จิตวิทยาอาชญวิทยา จิตวิทยาการเป็นครู กายวิภาค
เกี�ยวกบัสมอง หรือเปิดสอนรายวิชาที�มีอยู่ในหลักสตูร แต่ยังไม่เคยเปิดสอน เช่น จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยา
ผู้ใหญ่  

- รายวิชาวิจัยอาจจะแบ่งเป็น 2 วิชา โดยเทอมแรกให้เรียนเกี�ยวกับกระบวนการวิจัยและจัดทาํ
ข้อเสนอโครงการวิจัย ส่วนเทอมสองกล็งเกบ็ข้อมูลจริงและทาํวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- ควรสาํรวจความสนใจรายวิชาเอกเลือกของนิสิตก่อนการลงทะเบียน เพื�อเปิดโอกาสให้นิสิต
เลือกเรียนตามความสนใจ เช่น จิตวิทยาการฝึกอบรม จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา 

- รายวิชาจิตวิทยาสิ�งแวดล้อมยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ และเนื� อหาไม่สอดคล้องกับชื�อ
รายวิชา การมอบหมายงานให้นิสิตแปลตําราประสบปัญหาว่านิสิตที�ได้แปลเนื� อหาบทหลังๆ ไม่สามารถ
เชื�อมโยงเนื�อหากับบทแรกๆ ได้ เนื�องจากขาดความรู้ที�เป็นพื� นฐานจากบทแรกๆ ทาํให้เกดิความสบัสนใน
การแปล 

- รายวิชาการรับสัมผัสและการรับรู้  ควรเพิ�มการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื�อทาํให้เกิดความ
น่าสนใจมากขึ�นและทาํให้เนื�อหาวิชาเป็นสิ�งที�มีความเป็นรูปธรรมมากขึ�น 
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- รายวิชาอารมณ์และแรงจูงใจ การเรียนมุ่งเน้นทฤษฎีมากเกินไป ควรเพิ�มเทคนิคการสร้าง
แรงจูงใจและการปรับเปลี�ยนอารมณ์ของบุคคล และขอเสนอให้ปรับข้อสอบให้เน้นความเข้าใจมากกว่า
ความจาํ และสอดคล้องกบัเนื� อหาวิชามากขึ�น 

- รายวิชาจิตวิทยาผู้บริโภค ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที�มีความหลากหลาย มอบหมายงานที�มี
ประโยชน์ บรรยากาศการเรียนการสอนดี แต่อาจจะปรับเนื� อหาวิชาเพื�อลดความซํ�าซ้อน และการเชิญ
วิทยากรที�มีความเชี� ยวชาญมาบรรยายทําให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ� น ข้อสอบวัดความ
สร้างสรรค์ได้ด ีซึ�งช่วยเสริมทกัษะความรู้ให้กบันสิติที�มีความสนใจด้านนี�  

- รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพ อยากให้ปรับหนังสอืเรียนให้ทนัสมัยมากขึ� น และต้องการให้วิชานี�
มีการรับชมและสร้างภาพยนตร์ต่อไปเพราะทาํให้เกิดการเรียนรู้  โดยอาจจะเพิ�มเติมทฤษฎีบุคลิกภาพ
ใหม่ๆ มากขึ�น ส่วนการเชิญวิทยากรมาสอนเป็นสิ�งที�ดีเพราะช่วยเสริมความรู้และความเข้าใจ อยากให้ปรับ
ข้อสอบเป็นเรื�องของความเข้าใจและการประยุกต์มากขึ�น 

- รายวิชาจิตวิทยาสงัคมในองค์การ รายวิชานี�ทบัซ้อนกับวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
อยากให้ปรับเนื� อหาของข้อสอบ เนื�องจากเนื� อหาบางส่วนเป็นเรื�องเฉพาะเกินไป เช่น คาํศัพท์ภาษาบาล ี
และอยากให้ปรับสดัส่วนของคะแนนให้เหมาะสมมากขึ�น  

- รายวิชาฝึกอบรม วิชานี� สําคัญสําหรับนิสิตที�จะฝึกงานหรือที�สนใจทํางานด้านนี�  สําหรับ
การศึกษาดูงานในรายวิชานี�  บางครั�งผู้เรียนยังมีพื� นฐานความรู้ไม่เพียงพอจึงทาํให้ไม่เข้าใจเนื�อหาหรือองค์
ความรู้ของวิทยากร 

- วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นิสิตบางส่วนอยากจะให้วิชานี� เป็นวิชาเอกเลือก 
เนื�องจากนิสิตบางส่วนไม่สนใจด้านนี�  และเนื� อหาวิชาค่อนข้างยากและซับซ้อน แต่นิสิตบางส่วนกเ็ห็นว่า
เนื� อหาวิชานี� น่าสนใจและช่วยเปิดโลกทัศน์ความสนใจใหม่ๆ ได้จึงควรเป็นวิชาเอกบังคับต่อไป แต่อาจจะ
พิจารณาร่วมกบับางรายวิชาปรับเนื�อหาไม่ให้ซํ�าซ้อนกัน 

นอกจากนี�  นิสิตยังเสนอว่าอาจจะเปิดวิชาเอกเลือกเพิ�มมากขึ� น เช่น วิชาจิตวิทยามนุษยสัมพันธ ์ 
บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญญามนุษย์  พฤตกิรรมที�ขัดต่อสงัคม 

(3) ความคิดเห็นต่อกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 - การอบรมทกัษะของผู้ประสาน (Facilitator) ในการจัดค่ายปล่อยจิตควรเปิดโอกาสให้นิสิตเข้า
ร่วมได้ทุกคน เนื�องจากเป็นการฝึกทกัษะสื�อสาร การให้คาํปรึกษาทาํให้สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้ แม้ว่า
นิสติอาจจะไม่ได้เรียนจิตวิทยาการให้คาํปรึกษา แต่การอบรมนี�กช่็วยทาํให้เกดิประโยชน์ได้ 
 - อยากให้มีห้องปฏิบตัิการทางจิตวิทยา สถานที�สาํหรับให้นิสติปรึกษางานกันและสถานที�เกบ็ของ
สาํหรับการทาํกจิกรรมของนิสติ 
 - จาํนวนรับนิสิต 50 คน เป็นจาํนวนที�มีความเหมาะสมแล้วเพราะทาํให้บริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอนและการทาํกจิกรรมต่างๆ ได้สะดวกราบรื�น 
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1.2 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิตจิตวิทยา 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจิตวิทยาจาํนวน 2 ท่าน 
ได้แก่ นายไพโรจน์ วาณิชดี (Assistant Vice President ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน) และนางวจิรา
ภรณ์ ดาวอรุณ (ผอ. และนักจิตวิทยาชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง) ในวันที� 16 
มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ���/�  ระหว่างเวลา ��:00 – 16:00 น. ผู้ใช้บัณฑิตจิตวิทยามีความ
คิดเหน็ที�เกี�ยวข้องกบัการปรับปรุงหลักสตูรในประเดน็ต่างๆ ดงันี�  

(1) การปฏิบติังานของบณัฑิตจิตวิทยาในส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงาน 

บัณฑิตจิตวิทยาเข้าไปปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของธนาคาร ซึ�งวิชาเอกจิตวิทยา มศว 
ค่อนข้างเป็นที�รู้ จักของหน่วยงาน การพิจารณารับสมัครบัณฑิตจิตวิทยาของหน่วยงานเอกชนจะไม่ค่อยระบุ
สาขาวิชาจิตวิทยาอย่างเฉพาะเจาะจง ขอเพียงแค่สามารถปฏิบตัิงานในสายทรัพยากรมนุษย์ได้ เช่น การสรร
หาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

สาํหรับการปฏบิัติงานในคลินิกสขุภาพจิตจะรับเฉพาะบัณฑิตจิตวิทยาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
เฉพาะ ได้แก่ จิตวิทยาคลินก จิตวิทยาพัฒนาการ ซึ�งหลักสตูรจิตวิทยาของ มศว ยังเป็นจิตวิทยาทั�วไปทาํให้
ไม่ตรงตามคุณสมบัติ ดังนั�น บัณฑิตจิตวิทยา มศว จึงต้องศึกษาต่อเฉพาะทางเพื�อทาํให้มีคุณสมบัติที�จะเข้า
ปฏบิัติงานในหน่วยงานราชการได้ แม้ว่าจะบัณฑิตจะเรียนรายวิชาที�เกี�ยวข้อง แต่กถ็ือว่ายังไม่มีคุณสมบัติที�
จะสมัครงานในหน่วยงานเหล่านี� ได้ แต่สาํหรับกระทรวงยุติธรรมแล้วจะเปิดกว้างในการรับบัณฑิตสาขา
จิตวิทยามากกว่า 

(2) ตลาดแรงงานสําหรบับณัฑิตจิตวิทยาในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
ปัจจุบันตลาดแรงงานค่อนข้างหลากหลาย โดยเฉพาะเมื�อเปิด AEC หน่วยงานต่างๆ จึงต้องการ

พนักงานที�มีประสบการณ์การทาํงานหรือมีประสบการณ์การฝึกงาน สาํหรับงานด้านการบริหารบุคคลกยั็ง
ต้องการบัณฑิตสาขาจิตวิทยา ซึ�งมองภาพรวมแล้วตลาดแรงงานยังคงต้องการและเปิดกว้างสาํหรับบัณฑิต
จิตวิทยา 

หน่วยงานภาครัฐกยั็งคงต้องการบัณฑิตจิตวิทยาเป็นอย่างมาก แต่กจ็ะเป็นจิตวิทยาเฉพาะสาขา 
เนื�องจากการปฏิบัติงานด้านนี� เป็นงานที�มีความเฉพาะและถูกคาดหวังระดับสูง ลักษณะงานทําให้เกิด
ความเครียดจึงต้องการบัณฑิตสาขาจิตวิทยา (เฉพาะทาง) อย่างต่อเนื�องในปริมาณมาก แต่หน่วยงาน
ราชการไม่ได้เน้นประสบการณ์ของบัณฑิตมากนัก เนื�องจากสามารถเสริมภายหลังได้   

ผู้ใช้บัณฑิตคิดว่าการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน NGO จะเปิดกว้างมากกว่า แต่คุณสมบัติสาํคัญคือ
จะต้องอดทนและปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงและหลากหลายได้ดี เนื�องจากภาระงานหนักและเน้นการ
ปฏบิัตงิานภาคสนาม  

ในภาพรวมแล้ว บัณฑิตจิตวิทยา มศว ยังคงมีความได้เปรียบ เนื�องจากวุฒิการศึกษาเป็น วท.บ. 
และรายวิชาใน transcript น่าสนใจ ซึ�งช่วยเพิ�มโอกาสที�จะเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน แต่สาํหรับ
หน่วยงานราชการยังคงมีข้อจาํกดัอยู่ ซึ�งในอนาคตกอ็าจจะมีการปรับเปลี�ยนไปในทศิทางที�ดีขึ�น 
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(3) สมรรถนะหรือความรู ้ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื�นๆ ของบัณฑิตจิตวิทยาที�

สอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 

 คลินิกสุขภาพจิตเคยรับนิสิตจิตวิทยา มศว เข้ามาฝึกงาน พบว่า นิสิตจิตวิทยา มศว เป็นผู้ที� มี
ความรู้ความสามารถและลักษณะต่างๆ เหมาะสมและน่าชื�นชม ทาํงานดี โดดเด่น โดยเฉพาะด้านการวิจัย  
 ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะหลักสาํหรับผู้ที�จะมาปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ คือ 
ภาษาอังกฤษ (และภาษาที� 3) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจิต เช่น สถิติ
ทางสุขภาพต่างๆ (สถิติการฆ่าตัวตาย ความเจบ็ป่วย) นิสิตจิตวิทยา มศว ซึ�งมีพื� นฐานด้านการวิจัยดีอยู่
แล้ว ถ้าเรียนรู้ในส่วนนี� เพิ�มเติมกน่็าจะทาํงานในส่วนนี� ได้ดี นอกจากนี�  บัณฑิตจิตวิทยาควรจะใช้เครื�องมือ
ทางจิตวิทยา เพื�อการคัดกรองได้ ตลอดจนการตรวจวัดพัฒนาการ ทกัษะการให้คาํปรึกษา ทกัษะการบาํบัด
ฟื� นฟูบางอย่าง บัณฑิตจิตวิทยาควรเข้าใจคน และสามารถให้คาํแนะนาํหรือช่วยเหลือผู้อื�นในเบื� องต้นได้
หรือรู้แนวทางการส่งต่อเพื�อช่วยแก้ปัญหาที�เกิดขึ�น มองโลกให้กว้าง อดทนต่อความกดดนัและความเครียด 
 ประเทศไทยเข้าสู่ AEC ทาํให้คนต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยมากขึ� น ผู้ปฏิบัติงานจึง
ควรเข้าใจเรื�องความแตกต่างระหว่างบุคคลและเตรียมพร้อมเพื�อให้ปฏิบัติงานร่วมกับคนต่างชาติได้ 
โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ที�จะต้องเกี�ยวข้องกับการคัดเลือกคนต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงาน ดังนั�น 
การศึกษาจึงต้องเตรียมทักษะด้านภาษาและการจัดการความหลากหลาย และพัฒนาความรู้  ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อการปฏบัิติงานเพื�อแข่งขันกับคนต่างชาติได้ 

 สําหรับหน่วยงานเอกชนต้องการบัณฑิตที�มีลักษณะกล้าแสดงออก โดยเฉพาะการอภิปราย 
แลกเปลี�ยนความคดิเห็น การแสดงความคิดสร้างสรรค ์การลงมือปฏบิัติจริ บุคลิกภาพที�ดี สาํหรับเรื�องการ
สื�อสารกค็วรฝึกนิสติให้พูดจากระชับตรงประเดน็ นอกจากนี� กยั็งมีเรื�องของการคิดต่อยอดปรับปรุงพัฒนา
วิธีการทาํงานใหม่ๆ และการแก้ปัญหาในองค์การ หลักสตูรควรเสริมเรื�องการพัฒนาภาวะผู้นาํให้กับผู้เรียน 
ความกล้าคิดด้วยตนเองบนพื� นฐานของข้อมูล เป้าหมายและทักษะความสามารถของตนเอง เทคนิค
ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและการประยุกต์ในการแก้ปัญหา 

(4) การเสริมสรา้งสมรรถนะของบณัฑิตเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมใน

อนาคต 

การเผชิญความกดดันในอนาคตที�เพิ�มขึ� นเรื�อยๆ ทาํให้ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาสาํคัญทั�วโลก
ทําให้สาขาจิตวิทยาเป็นสาขาสําคัญและเป็นที� ต้องการเพิ�มขึ� นเรื� อยๆ ซึ�งหน่วยงานเอกชนก็ขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตของรัฐในการประเมินสขุภาพจิต และช่วยเหลือพนักงานที�มีปัญหา
เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ 

การปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะกดดันมากขึ�นส่งผลต่อความเครียดที�มี
มากขึ� น คนรุ่นใหม่มีความอดทนน้อยลงและเปราะบางมากขึ� นจึงทาํให้เน้นการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
หรือลาออกทาํให้หน่วยงานสูญเสียบุคลากรที�ดี บัณฑิตจิตวิทยาจึงควรฝึกทักษะด้านความอดทนและเป็น
ผู้ทาํหน้าที�ประสานระหว่างคนที�มีปัญหากับองค์การเพื�อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที�เกิดขึ� น สาํหรับการ
ปฏิบัติงานในองค์การต่างชาติหรือข้ามชาติ บัณฑิตจิตวิทยาก็จะปฏิบัติหน้าที�ช่วยเหลือ วิเคราะห์ ให้
คาํปรึกษา บณัฑติจิตวิทยาจึงควรมคีวามรู้ ด้านจิตวิทยา ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
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ระยะที� 2  (Post-audit) รบัฟังขอ้วิพากษจ์ากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยา 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดส่ง มคอ. � ของหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก � ท่าน ได้แก่ ซึ�งข้อวิพากษ์ในการปรับปรุงหลักสตูรในประเดน็ต่างๆ มีดงันี�  
 
ผูท้รงคุณวุฒิท่านที� 1: รศ.ดร. ดวงเดือน ศาสตรภทัร   

1. ชื�อหลกัสูตร 

  เหมาะสมแล้ว 
2. ชื�อปริญญา 

  เหมาะสมแล้ว 
3. ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 ดอียู่แล้ว แต่ถ้าปรับได้ขอปรับวรรคหลังเป็น “และส่งเสริมให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ
สขุบนความหลากหลาย” เพราะสงัคมทาํอะไรไม่ได้ นอกจากคนในสงัคมเป็นผู้ทาํให้เกดิสนัตสิขุ 

4. ความสําคญั 
 มีคาํถามของย่อหน้ารองสุดท้ายที�แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา แต่มี 1 กลุ่มวิชาพิเศษทางจิตวิทยาคือ
อะไร 

5. คุณวุฒิและคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิต 

เหมาะสมแล้ว 
6. โครงสรา้งหลกัสูตร  

    (หมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท) 
- วิชาจต 451 กับวิชา จต 492 ต่างกนัน้อยมาก มีบางส่วนคาบเกี�ยวกัน กลุ่มวจัิยถ้าปรับเป็น

ตอนๆ แต่เรียนอย่างละเอียดจะดีหรือไม่ และสดุท้ายบูรณาการภาพรวมทั�งหมด โดยอาจให้ทาํวิจัย
เป็นตอนๆ มาตลอด 

- ดค่ีะ แต่ไม่ทราบว่ามีเอกบังคับให้จิตวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การบ้างหรอืไม่คะ 

- ทั�ง 4 กลุ่มดีหมด แต่น่าจะมีคาํอธิบายว่าจะเลือกอย่างไร เลือกเอกใดเอกหนึ�งทั�งหมดหรือ
เลือกไปทั�ง 4 กลุ่ม และจะมีผลใน transcript หรือไม่ หรอืให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที�ปรกึษา   

  7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

  (หมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท) 

    เหมาะสมแล้ว 
8. แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 

  เหมาะสมแล้ว 
9.ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียดเนื� อหาวิชา 

  เหมาะสมแล้ว 
10.ลําดบัและความต่อเนื�องของรายวิชาในหลกัสูตร 
  โดยทั�วไปกม็ีการเรียงลาํดบัและต่อเนื�องในรายวชิาดอียู่แล้ว 
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11.ความสอดคลอ้งของเนื� อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 ข้อ 4 ที�ว่าสาํนึกในความรบัผิดชอบต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาติ ข้อนี� ไม่แน่ใจ เนื�องจากดู
วิชาที�ให้ศกึษายังไม่มีวิชาใดที�เอื�อต่อหวัข้อนี�  

12.ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหลกัสูตรครั�งต่อไป 
คาํอธิบายรายวิชาน่าจะมีการให้ออกฝึกภาคสนามให้มากขึ�น เพราะการฝึกทาํให้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตนเองและมีความเข้าใจด ี
 13. ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมอื�นๆ  

- หน้า 2 ตรงข้อ 6 อาชีพที�ประกอบได้หลังสาํเรจ็การศึกษา ขออนุญาตดึงอาชีพเลขานุการออก 
ไมใช่ว่าอาชีพนี� ไม่ดี แต่คนที�อ่านอาจสงสัยว่าเรียนจิตวิทยา แล้วจะไปประกอบอาชีพนี� ได้เหมาะสม
หรือ  

- การเปิดดูแลผู้สงูอายุกน่็าจะเป็นอกีกจิกรรมหนึ�ง 
 

ผูท้รงคุณวุฒิท่านที� 2: รศ.ดร. รตัติกรณ ์จงวิศาล   

1. ชื�อหลกัสูตร 

  เหมาะสมแล้ว 
2. ชื�อปริญญา 

  เหมาะสมแล้ว 
3. ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 เหมาะสมแล้ว 
4. ความสําคญั 

 เหมาะสมแล้ว 
5. คุณวุฒิและคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิต 

เหมาะสมแล้ว 
6. โครงสรา้งหลกัสูตร  

    (หมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท) 

  เหมาะสมแล้ว 
  7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

  (หมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท) 

    เหมาะสมแล้ว 
8. แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 

  เหมาะสมแล้ว 
9.ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียดเนื� อหาวิชา 

  เหมาะสมแล้ว 
10.ลําดบัและความต่อเนื�องของรายวิชาในหลกัสูตร 

  เหมาะสมแล้ว 
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11.ความสอดคลอ้งของเนื� อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 เหมาะสมแล้ว 
12.ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหลกัสูตรครั�งต่อไป 

  เหมาะสมแล้ว 
 13. ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมอื�นๆ  

เสนอให้เพิ�มรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสตูรในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมหรือด้าน
จิตวิญญาณ (spirituality) เป็นการพัฒนานิสิตจากด้านในเพื�อให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์และเพื�อให้
สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของสงัคมในปัจจุบันด้วย 

 

ผูท้รงคุณวุฒิท่านที� �: รศ.ดร. สุชีรา ภทัรายตุวรรตน ์

1. ชื�อหลกัสูตร 

  เหมาะสมแล้ว 
2. ชื�อปริญญา 

  เหมาะสมแล้ว 
3. ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 เหมาะสมแล้ว 
4. ความสําคญั 

 เหมาะสมแล้ว 
5. คุณวุฒิและคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนิสิต 

เหมาะสมแล้ว 
6. โครงสรา้งหลกัสูตร  
    (หมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท) 

  เหมาะสมแล้ว 
  7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา 

  (หมวดวิชาศึกษาทั �วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท) 

    เหมาะสมแล้ว 
8. แผนการศึกษาและจํานวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา 

  เหมาะสมแล้ว 
9.ความเหมาะสมและความชดัเจนของรายละเอียดเนื� อหาวิชา 

  เหมาะสมแล้ว 
10.ลําดบัและความต่อเนื�องของรายวิชาในหลกัสูตร 

  เหมาะสมแล้ว 
11.ความสอดคลอ้งของเนื� อหารายวิชากบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 เหมาะสมแล้ว 
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12.ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงหลกัสูตรครั�งต่อไป 

  เหมาะสมแล้ว 
 13. ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมอื�นๆ  

- รายวิชา จต 492: การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน (Practicum in Organization) ซึ�งเรียน
ในภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สงิหาคม) นั�น ไม่มปีรากฏอยู่ในส่วนของแผนการศกึษา 

- ในบางรายวชิาที�จาํเป็นต้องผ่านรายวชิาอื�นมาก่อน ควรมีการระบไุว้ด้วย 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 
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รายงานการประเมินหลกัสูตร 
สรุปการวิพากษห์ลกัสูตร วท.บ.จิตวิทยา 

 
1. ปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     ขอให้แก้ไขปรัชญาของหลักสตูรจาก “พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที�เตม็ศักยภาพ และส่งเสริมสงัคมให้มีสนัติ
สุขบนความหลากหลาย” เป็น “พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที�เตม็ศักยภาพ และส่งเสริมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสนัตสิขุบนความหลากหลาย” 
 

2. อาชีพที�ประกอบไดห้ลงัสาํเร็จการศึกษา 

 ขอให้เพิ�มการเปิดดูแลผู้สงูอายุ และไม่จาํเป็นต้องใส่อาชีพเลขานุการ 
 

3. ความสําคญั 

ขอให้เพิ�มรายละเอยีดของกลุ่มวิชาพิเศษทางจิตวิทยาด้วยว่าคืออะไร 
 
4. โครงสรา้งหลกัสูตร 
 รายวิชา จต451 การวิจัยทางจิตวิทยากับจต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยาแตกต่างกนัอย่างไร หลักสตูร
จัดให้มีรายวิชาเอกบังคับให้กบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหรือไม่ และการกาํหนดกลุ่มรายวิชาเอกเลือก
ให้กับนิสติจะดาํเนินการอย่างไร 
 
5. แผนการศึกษา  

 ยังไม่ได้ระบุรายวิชา จต 492: การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน (Practicum in Organization) ไว้ใน
แผนการศึกษา 
 

นอกจากนี�  ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ข้อเสนอแนะอื�นๆ เพิ�มเติมในประเดน็เกี�ยวกับความสอดคล้องของเนื�อหา
รายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร ซึ�งพบว่ายังไม่มีรายวิชาที�มีเนื�อหาในคาํอธบิายรายวิชาที�เอื�อต่อวัตถุประสงค์
ของหลักสตูรข้อที� 4 คือสาํนักความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคมและประเทศชาต ิ
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ภาคผนวก จ ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
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ประวติัและผลงาน 
 
ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาววิธัญญา  วัณโณ 
ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) VITANYA  VANNO 

ตําแหนง่ทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที�ทํางาน          ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เบอรโ์ทรศพัท ์  02-260-1770-7 ต่อ 16232, 16237, 086-908-3605 

Email             vitanya@g.swu.ac.th 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที�สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที�สําเร็จ 
วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ 2544 

ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

ค.ด. วิธวิีทยาการวิจยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

 

ความเชี�ยวชาญ 

การสร้างเครื�องมือวัดทางจิตวิทยา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
วิธัญญา วัณโณ และสพัุทธ แสนแจ่มใส. (2559). การศึกษาการรับรู้ พัฒนาการในการเรียนรู้  ปัจจัยความสาํเรจ็

และปัญหาอุปสรรคในการเรียนของผู้ เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา. มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน,์ 38, 28-40. 

วิธัญญา วัณโณ, วรรณ ีแกมเกตุ, และสวิุมล ว่องวาณิช. (2559). การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวัดทุนจิตวิทยาเชิงบวกระดับกลุ่ม: การพัฒนาตัวแปรระดบักลุ่มจากข้อมูลระดับบุคคลด้วยโมเดล
การรวมค่าข้อมูล. วทิยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสงัคมศาสตร์, 37(1), 99-110. 

มารยาท โยทองยศ และวิธญัญา วัณโณ. (2558). ความสมัพันธร์ะหว่างการมองโลกในแง่ดกีับสขุภาวะของ
บุคคล: การวิเคราะห์อภิมาน. BU Academic Review, 14, 39-53. 

วิธัญญา วัณโณ. (2552). ความสมัพันธร์ะหว่างบุคลิกภาพ � องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนทางสงัคม
กบัอาการของโรคกลัวการถูกหัวเราะเยาะ. วทิยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสงัคมศาสตร,์ 30,  276-291. 

วิธัญญา วัณโณ. (2552). การพัฒนาเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบตัิงานสาํหรับบุคลากรสายวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 31, 41-66. 

วิธัญญา วัณโณ. (ปีการศึกษา 2551). การวิเคราะห์งานอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. มนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 30, 5-30. 
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วิธัญญา วัณโณ. (ปีการศึกษา 2549). บทบาทของการจัดการความรู้ที�มต่ีอความรู้ความเข้าใจและทศันคติต่อการ
จัดโครงการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 28, 
70-89. 

De Bolle, M., et al. (2015). The emergence of sex differences in personality traits in early adolescence: 
A cross-sectional, cross-cultural study. Journal of Personality and Social Psychology, 108(1), 
171-185.  

Vanno, V, Kaemkate, W., & Wongwanich, S. (2015). Effect of group-level positive psychological 
capital on group effectiveness of Thai students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 171, 
1309-1314. 

Vanno, V, Kaemkate, W., & Wongwanich, S. (2014). Relationships between academic performance, 
perceived group psychological capital, and positive psychological capital of Thai undergraduate 
students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 3226 – 3230. 

McCrae, R. R., Terracciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M. J., Costa, P. T., Jr., & 42 
members of the adolescent personality profiles of cultures project [Allik, J., ...Realo, A.] (2010). 
The validity and structure of culture-level personality scores: Data from ratings of young 
adolescents. Journal of Personality, 78, 815-838.  

De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R.R., Terracciano, A., Costa, P.T. Jr., & 43 collaborators of the 
adolescent personality profiles of cultures project (2009). Assessing the universal structure of 
personality in early adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 cultures. Assessment, 16, 
301-311.  

Proyer, R.T. et al. (2008). Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at 
(gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries. Humor: International Journal of 
Humor Research, 22, 253-279.  

 

2. บทความที�ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
ธรีะภัทร กุโลภาส, วิธญัญา วัณโณ, และสรียา โชติธรรม. (2555). การพฒันามาตรวดัการใหอ้ภยั. 

รายงานสบืเนื�องจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคม
อาเซียน 2015-2020” เมื�อวันที� 25 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพฯ ประเทศไทย.   

Vanno, V. (2015). Academic psychological capital of Thai psychology students. Proceedings of 
the 2015 International Hokkaido Forum-Organizational Behavior, Psychology, and 
Education (IHOPE), 87-97. Hokkaido, Japan. 

Vanno, V., Kaemkate, W., & Wongwanich, S. (2012). The second-order confirmatory factor 
analysis of positive psychological capital questionnaire for Thai undergraduate students. 
Proceedings of the 8th Biennial International Conference of the Comparative Education 
Society of Asia (CESA) 2012, Bangkok, Thailand. 
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3. ตํารา/หนงัสือ 
 - 

4. ภาระงานสอน 
 

รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

ระดบัปริญญาตรี 

จต 102 จิตวิทยาพื� นฐาน 
จต 313 จิตวิทยาสงัคมในองค์การ 

จต 341 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
จต 343 การวัดและการวิจัยบุคลิกภาพ 

ระดบัปริญญาโท 

จต 501 จิตวิทยาพื� นฐาน (สอนร่วม 10 คน) 

จต 644 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 

จต 681 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 691 การศึกษาอสิระ  

จป 633 การประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (สอนร่วม 2 คน) 

จป 638 การฝึกปฏบิัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 (สอนร่วม 5 คน) 

ระดบัปริญญาเอก 

จป 706 สมัมนาจิตวิทยาประยุกต์ (สอนร่วม 3 คน) 
จป 838 การฝึกปฏบิัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2 (สอนร่วม 5 คน) 

 

5. ทุนวิจยัที�ไดร้บั 
 

ชื�อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที�ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม
โครงการ) 

บทบาทของการจัดการความรู้ที�มีต่อความรู้
ความเข้าใจและทศันคติต่อการจัดโครงการของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจยัเงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

การพัฒนาเกณฑก์ารประเมินผลการปฏบิัติงาน
สาํหรับบุคลากรสายวชิาการคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจยัเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคลิกภาพ � 
องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนทาง
สงัคมกับอาการของโรคกลัวการถูกหัวเราะเยาะ 

ทุนวิจยัเงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการ
ควบคุมนํ�าหนักของเดก็นักเรียนช่วงชั�น 3 และ 
4 เขตกรุงเทพมหานครที�มีภาวะนํ�าหนักเกิน
และภาวะอ้วน. 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2550 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

รูปแบบการอบรมเลี�ยงดูกับจิตพอเพียงของ
นิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การพัฒนาหลักสตูรการวิจยัชุมชนด้าน
ครอบครัว 

ทุนวิจยัจากสาํนักงาน
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมั�นคงของ
มนุษย์ 

 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

ปัจจัยเชิงชีวจิตสงัคมและจติวิญญาณของ
อาการเกรง็ หายใจเรว็และอาการคล้ายเป็นลม
ของผู้เข้าร่วมพิธบีายศรีสู่ขวัญ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ�ง 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การพัฒนามาตรวัดทกัษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาไทย. 

ทุนวิจยัเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร ์
การกีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual 
Education (EBE) ระดับชั�นประถมศึกษา 

สาํนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื� นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ: 
ผู้ว่าจ้าง 

 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 
 

ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายธีระชน  พลโยธา 

ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) TEERACHON POLYOTA  

ตําแหนง่ทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที�ทํางาน    ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0 2649 5000 ต่อ 16258 
Email     teerachon@swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที�สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที�สําเร็จ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 2538 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาํลังศึกษา 

 

ความเชี�ยวชาญ 

 จิตวิทยาการเรียนรู้  และ จิตวิทยาการรับรู้ 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ธีระชน พลโยธา. (2556). 5 จิตเพื�ออนาคต : การเตรียมคนและสงัคมสู่โลก ในศตวรรษที� 21. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์, �, 77-84. 

ธีระชน พลโยธา. (2551). จิตฟิสิกส ์: วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สกึกับความเข้มของสิ�งเร้า. วารสาร
โพลีเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, �, 52-63. 

ธรีะชน พลโยธา. (2550). การเรียนรู้ในพื� นที�รอยต่อพัฒนาการ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ 29(2),  5-
18. 

ธีระชน  พลโยธา. (����). การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเองในการเตรียมตัวประกอบอาชีพของนิสิตวิชาเอก
จิตวิทยาโดยให้บริการข้อสนเทศทางอาชีพ. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 28(1), 23-41. 

ธีระชน  พลโยธา. (����). การสอนโดยใช้สื�อประสมในวิชาจิตวิทยาเบื� องต้นเพื�อพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้
ด้วยการนาํตนเอง. วารสารมนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 27(1), 99-116. 

  
2. บทความที�ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ธรีะชน  พลโยธา. (����). Knowledge Management of the Elderly for Increasing their Social and 
Economic Values: A Case Study on Community in Seechompoo District, Khon Kaen Province” 
นาํเสนอในงานวันครูโลก ครั�งที� � ในกลุ่ม Reorienting Teacher Education for Sustainable 
Development และได้รับการคดัเลือกทูลเกล้าฯ ถวายในงานวันสมเดจ็พระเทพฯ ครั�งที� ��. 
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3. ตํารา/หนงัสือ 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชา จต ��� จิตวิทยาพื�นฐาน 
2. เอกสารคาํสอน วิชา จต ��� การรับสมัผัสและการรับรู้ 
3. เอกสารคาํสอน วิชา มศว ��� จิตวิทยาสงัคม 
 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

ระดบัปริญญาตรี 

จต 102 จิตวิทยาพื� นฐาน 

จต 201 การเรียนรู้และการรู้ คิด 
จต 202 การรับสมัผัสและการรับรู้ 

จต 321 จิตวิทยาผู้ใหญ่ 
มศว 151 การศึกษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์ 
มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 

ระดบัปริญญาโท  

จต 501 จิตวิทยาพื� นฐาน (สอนร่วม 10 คน) 

จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสงูวัย 

 

5. ทุนวิจยัที�ไดร้บั 
ชื�อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที�ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม
โครงการ) 

โครงการศึกษาและประเมินผลการดาํเนินงาน
กองทุนคุ้มครองเดก็และค้นหาโครงการ
ต้นแบบ 

กระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั�นคง
ของมนุษย์ 

 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

ปัจจัยเชิงชีวจิตสงัคมและจติวิญญาณของ
อาการเกรง็หายใจเรว็และอาการคล้ายเป็นลม
ของผู้เข้าร่วมพิธบีายศรีสู่ขวัญสถาบัน 
อุดมศึกษาแห่งหนึ�ง 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การพัฒนาหลักสตูรการวิจยัชุมชนด้าน
ครอบครัว 

สาํนักงานบริหารกิจการ
สตรีและครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนุษย์ 

 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การจัดการความรู้ของผู้สงูอายุเพื�อเพิ�มคุณค่า

ในเชิงสงัคมและเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา
ผู้สงูอายุในอาํเภอสชีมพู จังหวัดขอนแก่น 

  ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 
 
ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวชญานุช  ลักษณวิจารณ์ 
ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) CHAYANUT  LAKSANAVICHARN 

ตําแหนง่ทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที�ทํางาน    ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  0 2260 1770 ต่อ 16259,  08 1770 4312 

Email     chayanut.lak@g.swu.ac.th 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที�สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที�สําเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537 

วท.ม. จิตวิทยาอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

 จิตวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาํลังศกึษา 

 
ความเชี�ยวชาญ 

 จิตวิทยามนุษยสมัพันธ ์และ จิตวิทยาการให้คาํปรึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
วรรณิภา กยิา และ ชญานุช ลักษณวิจารณ์. (2556). ความสมัพันธร์ะหว่างความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์อง

เดก็ตามการรับรู้ของผู้ปกครองกบัการอบรมเลี� ยงดู. วารสารวชิาการศิลปะศาสตรป์ระยุกต์, 6(2), 13-19. 

 

2. บทความที�ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

           - 
3. ตํารา/หนงัสือ 

           - 
 4. ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

ระดบัปริญญาตรี 

จต 102 จิตวิทยาพื� นฐาน 

จต 242 ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวิทยา 1 

จต 243 ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวิทยา 2 

จต 281 จิตวิทยามนุษยสมัพันธ์ 
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จต 313 จิตวิทยาสงัคมในองค์การ 
จต 481 จิตวิทยาสขุภาพ 

จต 491 ประสบการณ์ในหน่วยงาน 
จต 499 การศึกษาอสิระ 

ระดบัปริญญาโท 

จต 501 จิตวิทยาพื� นฐาน (สอนร่วม 10 คน) 

 
5. ทุนวิจยัที�ไดร้บั 

 
ชื�อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที�ไดร้บัทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม

โครงการ) 

โครงการแนวทางการจัดการศึกษาพื� นฐาน
สาํหรับเดก็เร่ร่อนในเขตจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 

ทุนวิจยัจากเครือข่าย
วิจัยอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

ผู้ช่วยนักวจัิย 

รูปแบบการอบรมเลี�ยงดูกับจิตพอเพียงของ
นิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 
 

การพัฒนาหลักสตูรการวิจยัชุมชนด้าน
ครอบครัว 

ทุนวิจยัจากสาํนักงาน
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมั�นคงของ
มนุษย์ 

 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 
 

ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  สพัุทธ  แสนแจ่มใส 

ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) SUPAT  SANJAMSAI 

ตําแหนง่ทางวิชาการ              อาจารย์ 

ที�ทํางาน      ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  02-260-17770-7  ต่อ  16237 
Email suput@g.swu.ac.th 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที�สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที�สําเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 

ปร.ด. สงัคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยมหิดล กาํลังศึกษา 

 

ความเชี�ยวชาญ 

 จิตวิทยาทั�วไป  จิตวิทยาอปกติ  การประเมินสภาพจิตใจ  จิตวิทยาสขุภาพ  จิตวิทยาเชิงบวก 
 

ผลงานทางวิชาการ  

�.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
วิธัญญา วัณโณ และสพัุทธ แสนแจ่มใส. (2559). การศึกษาการรับรู้ พัฒนาการในการเรียนรู้  ปัจจัยความสาํเรจ็

และปัญหาอุปสรรคในการเรียนของผู้ เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา. มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน,์ 38, 28-40. 

  

�.  บทความที�ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 -  

�.  ตํารา/หนงัสือ 

 - 

�.  ภาระงานสอน 

 

รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

ระดบัปริญญาตรี 

จต 101 ชีวจิตวิทยาเบื� องต้น 
จต 102 จิตวิทยาพื� นฐาน 

จต 205 ประวัตแิละแนวคดิทางจิตวิทยา 
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จต 334 จิตวิทยาอปกติ 
จต 336 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา 

จต 421 พฤติกรรมเบี�ยงเบน 
จต 484 พฤติกรรมที�เป็นปัญหาในเดก็และเยาวชน 
จต 485 จิตวิทยาเดก็พิเศษ 

จต 489 สมัมนาประเดน็ปัญหาสงัคม 

จต 491 ประสบการณ์ในหน่วยงาน 

ระดบัปริญญาโท 

จต 501 จิตวิทยาพื� นฐาน (สอนร่วม 10 คน) 

จต 681 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 691 การศึกษาอสิระ  

 
5. ทุนวิจยัที�ไดร้บั 

 
ชื�อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที�ไดร้บัทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม
โครงการ) 

รูปแบบการอบรมเลี�ยงดูกับจิตพอเพียงของ
นิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

การพัฒนาหลักสตูรการวิจยัชุมชนด้าน
ครอบครัว 

ทุนวิจยัจากสาํนักงาน
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมั�นคงของ
มนุษย์ 

 ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 

ปัจจัยเชิงชีวจิตสงัคมและจติวิญญาณของ
อาการเกรง็ หายใจเรว็และอาการคล้ายเป็นลม
ของผู้เข้าร่วมพิธบีายศรีสู่ขวัญสถาบัน 
อุดมศึกษาแห่งหนึ�ง 

ทุนวิจยัเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552 

ผู้ร่วม
โครงการวิจัย 
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ประวติัและผลงาน 
 
ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ชาญ  รัตนะพิสฐิ 
ชื�อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) CHARN  RATTANAPISIT 

ตําแหนง่ทางวิชาการ     อาจารย์ 

ที�ทํางาน    ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  02-649-5525 081-914-4681 

Email      charn_psych@hotmail.com, charn@g.swu.ac.th 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัที�สําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที�สําเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

วท.ม. จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

ศ.ด. จิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาสงัคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กาํลังศึกษา 

 
ความเชี�ยวชาญ 

- จิตวิทยาสงัคม 
- เจตคต ิอคต ิการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
- จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
- การคัดเลือก ประเมินผล และการแก้ไขปัญหาบุคลากรในองคก์าร 
- ภาวะผู้นาํ การทาํงานเป็นทมีและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพของบุคคล 
- กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พื�อพัฒนาสมัพันธภาพและความคิดสร้างสรรค ์

 

ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ชาญ รัตนะพิสฐิ และชัญญา ลี�ศัตรูพ่าย. (2558). อทิธิพลของการสื�อสารแบบกลัยาณสนทนา เจตคติการชื�นชอบ
หรือรังเกยีจกลุ่ม และทกัษะชีวิตต่อสขุภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. 
มนุษยศาสตรป์ริทศัน,์ 37(2), 47-66. 

ชัญญา ลี� ศตัรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสฐิ. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทกัษะการสื�อสารแบบ
กลัยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร,์ 20(2), 171-
187. 

 
2. บทความที�ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 - 
3. ตํารา/หนงัสือ 

 - 
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4. ภาระงานสอน 
 

รหสัวิชา ชื�อรายวิชา 

ระดบัปริญญาตรี 

จต 211 จิตวิทยาสงัคม 

จต 351 จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
จต 352 ภาวะผู้นาํและกลุ่มที�มีประสทิธภิาพ 

จต 489 สมัมนาประเดน็ปัญหาสงัคม 
จต 499 การศึกษาอสิระ 

ระดบัปริญญาโท 

จต 501 จิตวิทยาพื� นฐาน (สอนร่วม 10 คน) 

จต 681 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์กบัคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน) 

จต 691 การศึกษาอสิระ  

 

5. ทุนวิจยัที�ไดร้บั 

 
ชื�อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที�ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหนา้

โครงการ/ผูร่้วม
โครงการ) 

อิทธิพลของการสื�อสารแบบกัลยาณสนทนา 
เจตคติการชื�นชอบหรือรังเกยีจกลุ่ม และทกัษะ
ชีวิตต่อสขุภาวะทางจติของนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

ทุนวิจยัเงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ���� 

หัวหน้า
โครงการวิจัย 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสูตร 
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เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั �วไป  
ฉบบัปี พ.ศ. ���� และฉบบัปรบัปรงุ ปี พ.ศ. ���� 

 

วิชาศึกษาทั �วไป ฉบบัปี พ.ศ. ���2 วิชาศึกษาทั �วไป ฉบบัปี พ.ศ. ���9 

�. กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร            3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบการสื�อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื�อ
การสื�อสาร การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่อความ 
ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื�อการสื�อสาร 
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื�อสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลาย 

มศว ��� ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร          3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื�อสาร ทั�งการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกล
วิธีการใช้ภาษาไทยเพื�อการสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ 
และพรรณนาความ 

มศว ���ภาษาอังกฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 1     
3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication I 
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื�อการสื�อสารในยุคโลกาภิ
วัตน์ โดยเรียนรู้  เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง 
พู ด  อ่ าน  เขี ยน  คํ าศั พ ท์ ใน ชี วิ ต ป ระจํ าวั น  ด้ วย
กระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ�งพาตน นาํภาษาองักฤษไปใช้ใน
การสื�อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื� นฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร 1   
3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทําแบบฝึกหัดการฟังและ
การพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื�อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที�หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร �     
3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication II 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพื�อการ
สื�อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื�อกระบวนการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที�หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบพึ�งพาตน สนับสนุนให้นาํภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
สร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสงัคม 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อประสทิธภิาพการสื�อสาร �   
3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาํแบบฝึกหัดการอ่านและ
การเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื�อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที�หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 
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วิชาศึกษาทั �วไป ฉบบัปี พ.ศ. ���� วิชาศึกษาทั �วไป ฉบบัปี พ.ศ. ���9 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ �         
3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที�เป็นภาษานานาชาติ เพื�อพัฒนาความสามารถ
ทางด้ านภ าษ าผ่ านสื� อและกระบวนการ เรียนรู้ ที�
หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน เรียนรู้ วิธีการนํา
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวันและในการศึกษา เพื�อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และเพื� อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ�งของสังคมไทยและ
สงัคมโลก 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ �       
3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการ
พูดสาํหรับผู้เรียนที�ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที�เป็นภาษา
นานาชาติ ทั�งคําศัพท์ สํานวน ประโยค ไวยากรณ์ที�
ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื�อ และกิจกรรมการเรียนรู้ ที�
หลากหลายทั�งในและนอกห้องเรียน 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ �         
3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication II 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพิ�มพูนทักษะและ
ประสบการณ์การสื�อสารภาษาอังกฤษในฐานะที�เป็นภาษา
นานาชาติ  พัฒ นาการนําเสนอข้อมูลและความคิด 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื�อและกระบวนการ
เรียนรู้ ที� หลากหลายทั� งในและนอกห้องเรียน  นํ า
ความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้สาํหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้ เรียน
ภาษาแบบยั�งยืน 

มศว ��� ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารนานาชาติ 2       
3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการ
เขียนสําหรับผู้เรียนที�ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที� เป็น
ภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที�
หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ 
ทั�งในและนอกห้องเรียน 
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2. กลุ่มวิชาพลานามยั 

มศว 145 สขุภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม 
การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้น
การสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้สามารถ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ตลอดจนเลือกใช้วิถี ชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
เหมาะสมกบับริบททางสงัคม 

มศว ��� ลีลาศ                                 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื� องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะ
ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที�
เหมาะสมสาํหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทใน
การเต้นลีลาศเพื�อสขุภาพ 

 มศว ��� สมรรถภาพส่วนบุคคล            1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
หลักการพื� นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านความแขง็แรง ความเร็ว ความอดทน และ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื� อและการทาํงานของระบบ
การไหลเวียนโลหิต 

 มศว ��� การวิ�งเหยาะเพื�อสขุภาพ          1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
หลักการออกกาํลังกายด้วยการวิ�งเหยาะ การวิ�งเหยาะที�
มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออก
กาํลังกายด้วยการวิ�งเหยาะเพื�อสขุภาพ 

 มศว ��4 โยคะ                                 1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
เทคนิคและทกัษะเบื�องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแขง็แรงของร่างกาย
เพื�อสขุภาพ 

 มศว ��� ว่ายนํ�า                               1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
เทคนคิและทกัษะเบื�องต้นของการว่ายนํ�า การว่ายนํ�าท่า
ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการ
แข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยใน
การว่ายนํ�าเพื�อสขุภาพ 
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 มศว ��6 แบดมินตัน                          1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
ทกัษะการยืน การเคลื�อนที� การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย 
กลวิธีการเล่นประเภทเดี� ยวและประเภทคู่  การเก็บ
รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน
เพื�อสขุภาพ 

 มศว ��7 เทนนสิ                               1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื� องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาท
ในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่น
ประเภทเดี�ยวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และ
ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื�อสขุภาพ 

 มศว ��8 กอล์ฟ                                1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ 
การเหวี�ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเกบ็รักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื� อ
สขุภาพ 

 มศว ��� การฝึกโดยการใช้นํ�าหนัก         1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
เทคนิคการออกกําลั งกายแบบใช้เค รื� องมือ ช่วย 
หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้นํ�าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื�อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึก
โดยการใช้นํ�าหนักเพื�อสขุภาพ 
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3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว ��� ทกัษะการรู้สารสนเทศ             3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการสื�อสาร 
พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้
ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้ จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื� อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึก
ทักษะการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักใน
จรรยาบรรณ ผลกระทบที�มีต่อบุคคลและสงัคม รวมทั�ง
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

มศว ��� ชีวิตในโลกดิจิทลั                   3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึ กษาความสําคัญ ของกระบวนการสื� อ สารและ
เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมิน
สื�อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมาย
ที�เกี�ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการ
ป้องกัน การนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้
เพื�อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทนัสื�อสารสนเทศ
และเทคโนโลยี 

 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม    
2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที�มี
ผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิ จ 
การเมือง และสิ�งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภค
เทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั� งวิ เคราะห์
แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสงัคมโลกอนาคต 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน     3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล ความรู้ ทางสถิติ
คณิตศาสตร์สําหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ 
คณิตศาสตร์กบัการแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวัน และเป็น
ฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และ
การดาํรงชีวิตในสงัคม 

มศว ��2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน     3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธคิีดและหลักการคณิตศาสตร์กบัความคิดในเชิง
ตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาํหรับผู้บริโภคและ
การคํานวณ ภาษี  คณิ ตศาสตร์กับความงาม การ
วิ เค ราะ ห์ เชิ งตั ว เลข  ก ารแปลความห ม าย  ก าร
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจาํวัน 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  
3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน 
เครื�องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน 
การบริหารหนี�  และการวางแผนลงทุน 
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มศว ��� วิทยาศาสตร์เพื�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ�งแวดล้อม                                       3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality Development  
and Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื� อให้
เข้าใจถึงความสาํคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั�ง
ศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที� มีต่อสิ�งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื� อ
ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสาํคัญของธรรมชาติสิ�งแวดล้อม 
เพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนัติสขุอย่างยั�งยืน 

มศว ��4 วิทยาศาสตร์เพื�อชีวิตและสิ�งแวดล้อมที�ดี  
3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยู่ร่วมกัน
อ ย่างสมดุ ล  วิท ยาศ าสต ร์ประยุก ต์  เทค โนโล ยี 
ผลกระทบของความเจ ริญทางวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีที�มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้ เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ�งแวดล้อม 

 มศว ��5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม     
2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที�มี
บทบาทในเหตุการณ์สําคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การ
สะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สงัคมไทยในปัจจุบัน 

 มศว 246 วิถชีีวิตเพื�อสขุภาพ                 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความสาํคัญของสุขภาพแบบ
องค์รวม ปัจจัยสาํคัญที�มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและ
การรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

 มศว 247 อาหารเพื�อชีวิต                       2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความสาํคัญของอาหารและโภชนาการสาํหรับทุก
ช่วงวัย อาหารเพื�อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาห าร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความ
ปลอดภัย หลักการเลือกซื� อและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหาร
อย่างง่ายจากวัตถุดิบที�ปลอดภัยและมีคุณค่า 
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มศว 143  พลังงานทางเลือก                 3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที�
เกี�ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก 
และความไม่ ยั� งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและ
ความสาํคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบ
คิดหรือกระบวนทัศน์ที�มีต่อการจัดการพลังงานให้มี
ความเป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม มีความยั�งยืนของชุมชน
มากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ� นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที� มีอยู่ใน
ท้องถิ�น เพื�อส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตที�สนัติสขุและยั�งยืน 

มศว 2�� พลังงานทางเลือก                  2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ กระบวนการ บทบาท
และผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพและ
เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะ
ชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภมูิปัญญาและเทคโนโลยีที�
เหมาะสม 

 มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั                  2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาํธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิ บัติ  ห ลักจริยธรรมและกฎหมายที� เกี� ยว ข้อง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
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4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

มศว ��� การศกึษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์    3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั�วไป 
ทั�งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์
และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื�อสาร 
การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา 
ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพื�อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที�มีคุณภาพ 

มศว ��� การศกึษาทั�วไปเพื�อพัฒนามนุษย์    3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั�วไป 
ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป้ าหมายที� แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึ กษา 
ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  การสื� อสาร การคิด
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

มศว 251 มนุษย์กบัสงัคม                     3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society 
ศึกษาความรู้ พื� นฐานเกี�ยวกับมนุษย์และสังคม ทั�งสังคมไทย
และสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในพฤติกรรม
ของมนุษย์ และนาํความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้ เท่าทันสังคม 
มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม ซาบซึ� งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของ
มนุษย์ มีจิตสาํนึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ
สิ�งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที� รับผิดชอบและ
บทบาทที�พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสงัคม 

มศว ��� มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้    2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษาความสัม พันธ์ระห ว่างมนุษ ย์กับสังคม ทั� ง
สั งค ม ไท ยแ ล ะสั งค ม โล ก  ผ ลก ระท บ ขอ งก าร
เปลี� ยนแปลงทางสั งคม ต่อการดําเนิ น ชีวิตและ
สิ�งแวดล้อม ความสาํคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื�อง และการดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

มศว ��� ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์     3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที�กว้าง
และหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรี
ตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื� นบ้าน 
ดนตรีที� พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของ
วัฒนธรรม ด้วยสื�อและกระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์     2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
มนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื�องมือในการเรียนรู้คุณค่า
ของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั�งฝึกประยุกต์
และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพื�อชีวิต           3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์
และคุณค่าของสุนทรียะที� มี ต่ อการดํารงชีวิต ศึกษา
สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั�งที�เกี�ยวข้องกับธรรมชาต ิ
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที�ผสานสมัพันธ์
กบับริบทสงัคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ�งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้สื�อ และประสบการณ์ที�หลากหลาย 

มศว �52 สนุทรียศาสตร์เพื�อชีวิต           3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสนุทรียศาสตร์ สนุทรียศาสตร์ใน
เชิงบูรณาการทั�งที�เกี�ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การ
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที�ผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสงัคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ�งแวดล้อม 
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 มศว 253 สนุทรียสนทนา                     2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธ ีแนวทางปฏิบัติของสนุทรีย
สนทนา ระดับของการสื�อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สนทนาในการดํ าเนิน ชีวิต  โดยการแลกเปลี� ยน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้ สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ� ง การเรียนรู้ ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ที�หลากหลาย 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี�ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที�ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที�หลากหลาย 
อันจะนาํไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจาํวัน ทั�งนี� โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้และสื�อที�หลากหลาย 

มศว �54 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์   2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเกี�ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที�ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที�หลากหลาย 
 
 

 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                       2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต 
การนาํชีวิตไปสู่เป้าหมายที�ดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที�ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต 
โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้อมฝึกปฏบิติั 

 มศว �56 การอ่านเพื�อชีวิต                   2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ 
วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ง
เรียนรู้ที�หลากหลาย 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลาก
รูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที�ก่อให้เกิดพลัง
ปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาํเนินชีวิต อันจะช่วย
พัฒนาการดาํเนินชีวิตที�ดีงาม มีระเบียบวินัยและอดุมการณ ์

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา  2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสนุทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรูปแบบทั�งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมที� ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับ
จิตใจ 
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 มศว �58 ศิลปะการพูดและการนาํเสนอ   2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาํคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื�อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษา
และอวัจนภาษากบัการพูดประเภทต่างๆ 

 มศว �61 พลเมอืงวิวัฒน์                     3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองของไทย กระบวนทศัน์เกี�ยวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที�
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาํคัญของการยึดหลัก
สนัติวิธีในการดาํเนินชีวิต การมีจิตสาํนึกสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมลดความเหลื� อมลํ�าในสังคม รวมทั�ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก 

มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื�อนสงัคม     
3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากลที�พัฒนาจากกระบวนการ
คิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที�เป็นพลังขับเคลื�อนสงัคม 
ป ร ะ วั ติ ศ าส ต ร์ ก า ร เมื อ ง  สั ง ค ม   เศ ร ษ ฐ กิ จ 
ศิลปวัฒนธรรม 

มศว �62 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื�อนสงัคม    
2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ข้อ มู ล และ เห ตุ ก ารณ์ สํ า คัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ที� เป็นพลังขับเคลื�อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี�ยนแปลงทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง
สงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน ์

มศว ��� มนุษย์กบัสนัติภาพ                 3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
ศึกษาแนวคิดเกี�ยวกับสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื�อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของ
ผู้ที�มีอุดมการณ์ที�เกี�ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของ
มวลมนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ                2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับสันติภาพ หลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื�อ วัฒนธรรม และ
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 
รวมทั� งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที�มีอุดมการณ์
เกี�ยวกบัสนัตภิาพและสนัติสขุของมนุษยชาต ิ
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มศว 362 มนุษย์กบัอารยธรรม               3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
ศึกษาและเปรียบเทยีบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตั�งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่
ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี�ยนอารยธรรมในดินแดน
ต่างๆ ซึ�งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั�งการศึกษาในส่วนที�
เกี�ยวกบัอารยธรรมไทย ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของอารยธรรมโลก 

มศว �64 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพ หุ
วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื� อชาติ ศาสนา การศึกษา ที�มีผลต่อความเชื�อ
และวิถี ชีวิตของกลุ่ มคนในสังคม การเสริมสร้าง
กระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว ��� เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิวัตน ์  3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 
ศึกษาพื� นความรู้ เกี� ยวกับ เศรษฐศาสตร์ ป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที�มีผลกระทบต่อ
การดาํเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสมัพันธ์ของ
องค์กรธุรกจิที�มผีลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวัน 

มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์              3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศที�มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั�งยืนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 มศว �66 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง        2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั�วไปของสังคมไทย แนวคิด
ป รั ช ญ าเศ รษ ฐกิ จ พ อ เ พี ย ง  เป รี ย บ เที ย บ กั บ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการ
อันเนื�องมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
อันจะนาํไปสู่การพึ�งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสงัคม
และสิ�งแวดล้อม เพื� อการพัฒนาอย่างยั�งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน ์

มศว ��� หลักการจัดการสมยัใหม่          3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคดิเกี�ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเดน็ต่างๆ ที�น่าสนใจเกี�ยวกบั
แนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที�เกี�ยวข้อง
กับคน ภาวะผู้นํา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนา
สงัคมที�ก้าวหน้าและสนัติสขุ 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่          2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคดิเกี�ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการ
จัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสงัคมอย่างยั�งยืน 
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 มศว �68 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย      
2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที�มีผลกระทบสาํคัญต่อการ
เปลี�ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐาน เพื�อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ� งและสามารถ
เชื�อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สงัคม และสิ�งแวดล้อม 

มศว ��� การพัฒนาบุคลิกภาพ              3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั� งที� เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมเพื�อการดาํเนินชีวิตที�ดีงาม มีวินัย รู้ กาลเทศะ 
ทั�งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสงัคม ทา่มกลาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย
ท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื�อและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ที�หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ             3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพัฒนาเจตคติที�ดี ต่อตนเองและผู้อื� น มารยาท
พื� น ฐานท างสั งค ม  ทั กษ ะสื� อ ส ารและก ารส ร้าง
สมัพันธภาพที�ดงีามกับผู้อื�น 

มศว ��� ปรัชญาและกระบวนการคดิ       3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั�ง
กระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาที�เป็นกระบวนการคิดที�สัมพันธ์กับ
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม เพื�อการดาํเนินชีวิต
ที�ดงีาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว ��2 ปรัชญาและกระบวนการคิด      3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั�งกระแสตะวันออกและ
ตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปรัชญาที�เป็นกระบวนการคิดที�สัมพันธ์กับ
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม บนพื� นฐานความมี
เหตผุล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 มนุษย์กบัการใช้เหตผุลและจริยธรรม  
3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้
ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที�เกี�ยวข้องกับ
ตนเอง ผู้อื� น  และบ ริบทที� เกี� ยวข้อง ด้วยสื� อและ
กระบวนการเรียนรู้ที�หลากหลาย 

มศว ��3 การคิดอย่างมเีหตุผลและจริยธรรม     
3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื� นฐานความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาํคัญของวิธีคิดอย่าง
มีเหตุผลจากตัวแบบทางสงัคม และฝึกพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ใฝ่รู้ ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ดาํรงชีวิตอย่างมีความสขุท่ามกลางพลวัตทาง
สงัคมและสิ�งแวดล้อม 
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มศว ��� ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม และ
เทคโนโลยี                                        3(2-2-5) 
             
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology 
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏบิัติกระบวนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ�น เพื�อนาํไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุม ชนซึ� ง เกี� ย ว ข้อ งกั บ เกษ ต รก รรม  วิศ วก รรม 
ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน
และสิ�งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื�อที�
หลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม   
3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ�

และทรัพ ย์สินทางปัญญา กรณี ศึกษาการพัฒ นา
นวัตกรรมที� สําคัญของโลก การฝึกปฏิ บัติพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื� อชุมชนและ
สิ�งแวดล้อม พร้อมทั�งนาํเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

มศว ��� พุทธธรรม                           3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที�
เกี�ยวข้องกับการดาํรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั�งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนา เพื� อ เป็นแนวทางไปสู่ การดําเนิน ชีวิตที� มี
ศีลธรรมจรรยา มีระเบยีบวินัยและสนัติสขุ 

มศว ��5 พุทธธรรม                           3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที�
เกี�ยวข้องกับการดาํรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั�งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาํเนินชีวิต
ที�มศีีลธรรมและสนัติสขุ 

มศว ��� จิตวิทยาสังคม                      3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
ศึกษาจิตวิทยาพื� นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที�ทาํ
ให้ เกิดพ ฤติ กรรมและสภาวะทางจิตของม นุษ ย์ 
โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจต
คติ การรับรู้ ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการ
สื�อสาร การโฆษณาชวนเชื� อ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางสงัคม 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการดาํเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื� นฐานทาง
ชีววิทยาที�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทาง
สังคมที�ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การ
วิ เค ร าะ ห์ พ ฤ ติ ก รร ม ขอ งบุ ค ค ล แ ล ะก ลุ่ ม จ าก
ปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื� อสงัคมและการ
ดาํเนนิชีวิตอย่างมีความสขุ 

 มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต 
การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกันสขุภาพจิตเสื�อมโทรม รวมทั�งการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวัน 
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 มศว �58 กจิกรรมสร้างสรรค์เพื�อพัฒนาชีวิตและสงัคม   
2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social 
Development 
ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ ทรัพยากร ประเภทและ
รูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ จากกิจกรรมที�ตนเองสนใจ ค้นคว้า
เพิ�มเติม วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 มศว �6� มศว เพื�อชุมชน                     3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
ศึกษาวิธีการและเครื�องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ ผ่านกจิกรรมนิสติ 
เพื� อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบริบทชุมชนด้าน
วัฒ นธรรม  เศรษ ฐกิจ  สังคม  รวมทั� งเส ริมสร้าง
สมัพันธภาพที�ดีและเชื�อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม 
 

มศว 372 ภมูปัิญญาท้องถิ�น                  3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ�น ภูมิปัญญาชุมชน 
ภูมิปัญญาที� เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การ
พัฒนาด้วยการกระทําและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิ
ปัญญาในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื�น ภูมิปัญญาในการ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ�งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการ
แสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื�อที�หลากหลาย 

มศว �62 ภมูิปัญญาท้องถิ�น                  2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ�น ความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ�นกับการดํารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ�น โดยการเรียนรู้ ร่วมกับ
ชุมชน เพื� อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบท
สงัคม รวมทั�งประยุกต์ให้เป็นประโยชนต่์อการดาํรงชีวิต 
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 
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วิชาศึกษาทั �วไป ฉบบัปี พ.ศ. ���� วิชาศึกษาทั �วไป ฉบบัปี พ.ศ. ���9 

มศว ��� สมัมาชีพชุมชน                     3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื� อสร้าง
สัมมาชีพที�เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสาํนึกและสร้างความ
ตระหนักในศักดิ�ศรีชุมชน สมัมาชีพที�ผูกพันและเคารพ
ใน ธรรมช าติ สิ� งแ วด ล้อ ม  สัน ติ สุ ข  คุ ณ ค วาม ดี 
ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื�อที�หลากหลาย 

มศว �63 สมัมาชีพชุมชน                     2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที�ผูกพันและ
เคารพในธรรมชาติ  สิ� งแวดล้อม คุณ ธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสาํนึก ความสามัคคี และ
ความตระหนักในศักดิ�ศรีของชุมชน อันจะทาํให้เกิด
แนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชนที�เข้มแขง็และยั�งยืน 

 มศว �64 กจิการเพื�อสงัคม                   2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
ศึ ก ษ าค วาม ห มาย  ค วาม สํ าคั ญ  ห ลั ก ก าร เป็ น
ผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพื� อสังคม เรียนรู้ กิจการเพื� อสังคมในรูปแบบต่างๆ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ จากกิจการเพื�อสังคม
ต้นแบบ และนําเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื� อ
สงัคม พร้อมทั�งฝึกปฏบัิตร่ิวมกบัชุมชน 
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การเปรียบเทียบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

ฉบบัเดิม (พ.ศ. ���5) กบั ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ��60 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ��60 เป็น
หลักสตูรที�ปรับปรุงจากหลักสตูรเดิม พ.ศ. ���5 ตามวาระของการปรับปรุงหลักสตูร และเพื�อสอดรับต่อการ
เปลี�ยนแปลงทั�งทางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม ทั�งนี�การปรับปรุงเป็นไปตามรูปแบบของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคงสาระสาํคัญของหลักสตูร ได้แก่  ชื�อหลกัสูตร ปรชัญาของหลกัสูตร 

โครงสรา้งหลกัสูตร และจํานวนหนว่ยกิตที�เรียนตลอดหลกัสูตร ซึ�งสรุปได้ดังนี�  
 

  
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. ���5 

 

 
หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ��60 

 
หมายเหตุ 

1. ชื�อหลกัสูตร 
    หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจิตวิทยา 

 
คงเดิม 

 
 

2. ปรชัญาของหลกัสูตร 
    พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที�เตม็ศักยภาพและ
ส่งเสริมสงัคมให้มีสนัติสุขบนความหลากหลาย 

พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที�เตม็ศักยภาพ และ
ส่งเสริมให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสขุ 

บนความหลากหลาย 

 
 

3. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
    เพื�อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาให้มีความรู้
ทางด้านจิตวิทยา สามารถนําความรู้ ไปพัฒนาตน
และผู้อื� นให้มีความสมบูรณ์ทั� งในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์  สังคมและจริยธรรม อีกทั� ง
สามารถพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
ตลอดจนการเคารพในศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สาํนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  

เพื�อผลิตบัณฑติสาขาวชิาจติวิทยาที�มีคุณสมบัติ 
ดังนี�  
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวทิยา 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวัดและ
เครื�องมือทางจติวิทยา การวเิคราะห์ข้อมูลและการ
วิจัยพฤติกรรมมนุษย์  และการให้คําปรึกษา
เบื� อ งต้นแ ก่ บุคคล  โดยอ ยู่บน พื� น ฐ านของ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวทิยา 
3. ตระหนักรู้ ในศักยภาพของตนเองและผู้อื�น 
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 
ปรับเพื� อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ ของ
หลักสูตร 

4. โครงสรา้งหลกัสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั �วไป 
     ไม่นอ้ยกว่า �� หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  
     ไม่นอ้ยกว่า  ��   หน่วยกิต 
      �.�พื� นฐานวิชาเอก   

โครงสรา้งหลกัสูตร 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั �วไป 
      ไม่นอ้ยกว่า �� หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
      ไม่นอ้ยกว่า  83   หน่วยกิต 

1. วิชาบังคับภาษาอังกฤษ  

- เ พิ� ม วิ ช า บั ง คั บ
ภาษาอังกฤษ 

- ลดจาํนวนหน่วยกิตขั�นตํ�า
ในหมวดวิชาเอกเลือก
จ า ก ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  21 
หน่วยกิตเป็นไม่น้อยกว่า 
15 หน่วยกิต แล้วเพิ� ม
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. ���5 

 

 
หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ��60 

 
หมายเหตุ 

      กาํหนดให้ศึกษา   �� หน่วยกิต 
 
      �.� วชิาเอกบังคับ      
      กาํหนดให้ศึกษา   31 หน่วยกิต 
      �.� วชิาเอกเลือก    
      ศึกษาไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
  �. หมวดวชิาเลือกเสรี   
      ศึกษาไม่นอ้ยกว่า � หน่วยกิต 
  �. หมวดวชิาโท             
      ศึกษาไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 

กาํหนดให้ศึกษา 12 หน่วยกิต 
 

2. พื� นฐานวิชาเอก 
กาํหนดให้ศึกษา 18 หน่วยกิต 

3. วิชาเอกบังคับ 
กาํหนดให้ศึกษา 35 หน่วยกิต 

4. วิชาเอกเลือก  
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

5. วิชาฝึกงาน 
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   
      ศึกษาไม่นอ้ยกว่า � หน่วยกิต 
  ง. หมวดวชิาโท             
      ศึกษาไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 

หัวข้อ 5. วิชาฝึกงาน ซึ�ง
กาํหนดให้ศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

5. จํานวนหน่วยกิตที�เรียนตลอดหลกัสูตร 
    ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

 
    ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

 

6. อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
  1. นางสาววิธญัญา  วณัโณ 
  2. นายธีระชน พลโยธา 
  3. นางสาวชญานุช ลักษณวิจารณ ์
  4. นายสุพัทธ  แสนแจ่มใส 
  5. นายชาญ  รัตนะพิสฐิ 

 
 

คงเดิม 

 
 

 

7. เปลี�ยนแปลงรายวิชา 
7.1 ปรบัรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ    
: วิชาบงัคบัภาษาองักฤษ  
 
 

เพิ�มรายวิชาภาษาองักฤษ 2 รายวิชา ได้แก่ 
อกช ��� ภาษาอังกฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่
อาชีพ �                                                 
ECP 301 English for Career Preparation I 
อกช 3�� ภาษาอังกฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสู่
อาชีพ �                                                     
ECP 302 English for Career Preparation II 
ยา้ยรายวิชาภาษาองักฤษ 2 รายวิชาจากพื� นฐาน
วิชาเอกเป็นวชิาบงัคบัภาษาองักฤษ ได้แก่ 
จต �51  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวิทยา  
PG 251  English for Psychology 1 
จต �52  ภาษาอังกฤษสาํหรับจติวิทยา 2 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. ���5 

 

 
หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ��60 

 
หมายเหตุ 

PG 252  English for Psychology 2 
 

7.2 ปรบัรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ    
: พื� นฐานวิชาเอก จากเดมิ 
จต ���  ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น 
PG 101  Introduction to biological Psychology 
จต ���  สถิติสาํหรับจิตวิทยา 
PG 141  Statistics for Psychology  
จต ���  ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา 
PG 205  History and Schools of Psychology 
จต ���  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวทิยา 1  
PG 242  English for Psychology 1 
จต ���  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวทิยา 2  
PG 243  English for Psychology 2 
จต ���  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
PG 341  Psychological Measurement and 
Testing   
จต ���  พื� นฐานวิธกีารวิจยัทางจติวิทยา  
PG 441  Foundation of Research Methods in 
Psychology 

 
ปรบัเปลี�ยนเป็นรายวิชาดงันี�  
จต 101  จิตวทิยาพื�นฐาน 
PG 101  Foundation of Psychology 
จต 151  สถิติสาํหรับจิตวิทยา 
PG 151  Statistics for Psychology 
จต �51  การวัดและการทดสอบทางจติวิทยา 
PG 351  Psychological Measurement and 
Testing   
จต 352  การสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา 
PG 352  Psychological Scale Construction 
จต 451  วิธกีารวิจยัทางจติวิทยา 
PG 451  Research Methods in Psychology 

 
- ปรับรหัสรายวชิาให้
สอดคล้องกับชั�นปีที�เรียน 
หมวดรายวชิา และลาํดับ
รายวิชาในหมวดรายวิชา 
 
 
 
 
 
 

7.3 ปรบัรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
:วิชาเอกบงัคบั จากเดิม 
จต 102  จิตวทิยาพื�นฐาน  
PG 102  Foundation of Psychology 
จต 103  อารมณแ์ละแรงจูงใจ  
PG 103  Emotion and Motivation 
จต ���  การเรียนรู้และการรู้คิด 
PG 201  Learning and Cognition 
จต ���  การรับสมัผัสและการรับรู้  
PG 202  Sensation and Perception  
จต ���  จิตวทิยาสงัคม  
PG 211  Social Psychology  

 ปรบัเปลี�ยนเป็นรายวิชาดงันี�  
 
จต 102  ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น 
PG 102  Introduction to Biological Psychology 
จต 103  อารมณแ์ละแรงจูงใจ 
PG 103  Emotion and Motivation 
จต 104  การรับสมัผัสและการรบัรู้  
PG 104  Sensation and Perception  
จต 105  ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา 
PG 105  History and Schools of Psychology 
จต 121  จิตวทิยาพัฒนาการ 
PG 121  Developmental Psychology 
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จต ���  จิตวทิยาพัฒนาการ   
PG 221  Developmental Psychology  
จต ���  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต ์
PG 331  Personality Theories and Applications 
จต ���  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
PG 351  Industrial and Organizational 
Psychology 
จต ���  จิตวทิยาสิ�งแวดล้อม  
PG 381  Environmental Psychology 
จต ���  จิตวิทยาสขุภาพ  
PG 481  Health Psychology 

จต ���  จิตวทิยาการเรียนรู้ 
PG 201  Psychology of Learning 
จต 211  ทฤษฎีบุคลิกภาพ                                
PG 211  Personality Theories  
จต �31  จิตวทิยาสงัคม 
PG 231 Social Psychology 
จต 241  จิตวทิยาอปกต ิ
PG 241  Abnormal Psychology 
จต 341  การให้คาํปรึกษาทางจิตวทิยาเบื�องต้น 
PG 341  Introduction to Counseling 
Psychology 
จต 492  โครงการวิจยัทางจิตวิทยา 
PG 492  Research project in Psychology 

7.4 ปรบัรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
: วิชาเอกเลือก จากเดิม 
จต 222  จิตวทิยาเดก็   
PG 222  Child Psychology  
จต ���  จิตวทิยาวยัรุ่น  
PG 223  Adolescent Psychology 
จต ���  จิตวทิยามนุษยสมัพันธ ์
PG 281  Psychology of Human Relations 
จต ���  จิตวทิยาสงัคมขั�นสูง  
PG 311  Advanced Social Psychology 
จต 312  เจตคติ   
PG 312  Attitudes   
จต 313  จิตวทิยาสงัคมในองค์การ 
PG 313  Social Psychology in Organization 
จต 321  จิตวทิยาผู้ใหญ่  
PG 321  Adult Psychology  
จต ���  บุคลิกภาพกับการปรับตัว  
PG 332  Personality and Adjustment   
จต ��3  บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน
PG 333  Personality and Adjustment in Working   
จต ���  จิตวิทยาอปกต ิ  

ปรบัเปลี�ยนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
เลือก โดยจัดใหเ้ป็น 4 กลุ่มรายวิชา ไดแ้ก่ 
1) กลุ่มวชิาจิตวิทยาพฒันาการ 
จต 221  จิตวทิยาเดก็ 
PG 221  Child Psychology 
จต 222  พัฒนาการการรู้คิด 
PG 222  Cognitive Development  
จต ��3  จิตพยาธสิภาพในเดก็ 
PG 223  Child Psychopathology 
จต 224  การประเมินพัฒนาการเบื�องต้น          
PG 224  Introduction to Developmental Assessment 
จต 321  การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขั�นนาํ       
PG 321  Early Intervention 
จต 322  จิตวทิยาวยัรุ่น 
PG 322  Adolescent Psychology 
จต 323  จิตวทิยาวยัผู้ใหญ่ 
PG 323  Adult Psychology 
จต 324  จติวิทยาผู้สูงอายุ        
PG 324  Psychology of Aging 
จต 421  จิตวทิยาการเล่น 
PG 421  Psychology of Play 
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PG 334  Abnormal Psychology 
จต 336  การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา   
PG 336  Counseling Psychology 
จต 337  ปัญญามนุษย์    
PG 337  Human Intelligence and Wisdom 
จต 343  การวัดและการวิจยับุคลิกภาพ  
PG 343  Personality Testing and Researching
จต ���  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
PG 351  Industrial and Organizational Psychology 
จต 352  ภาวะผู้นาํและกลุ่มที�มีประสทิธิภาพ  
PG 352  Leadership and an Effective Group 
จต 353  จิตวทิยาการสื�อสาร    
PG 353  Psychology of Communication 
จต ���  จิตวทิยาผู้บริโภค  
PG 354  Consumer Psychology 
จต ���  พฤตกิรรมที�ขัดต่อสังคม 
PG 421  Deviant Behavior 
จต ���  การส่งเสริมพัฒนาการทารกและเดก็วัยต้น  
PG 422  Enhancing Infants and Young 
children Development 
จต ���  การจดัการความเครียด 
PG 431  Stress Management 
จต ���  จิตวิทยาสขุภาพในการทาํงาน  
PG 453  Occupational Health Psychology 
จต 454  งานกับครอบครัว    
PG 454  Work and Family 
จต 456  การฝึกอบรม    
PG 456  Training 
จต ���  จิตวทิยาครอบครัว  
PG 482  Family Psychology     
จต ���  จิตวทิยากับความทนัสมัยทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม                            
PG 483  Psychology and Modernization 
จต ���  พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาในเดก็และเยาวชน  

จต 422  จติวิทยาครอบครัว 
PG 422  Family Psychology 
2) กลุ่มวชิาจิตวิทยาสงัคม และจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร 
จต ���  เจตคติและการวัด  
PG 232  Attitudes and Measurement 
จต ���  จิตวิทยาการสื�อสาร 
PG 233  Psychology of Communication 
จต ���  จิตวิทยาผู้บริโภค 
PG 234  Consumer Psychology 
จต ���  บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน      
PG 235  Personality and Adjustment in Working 
จต ���  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
PG 331  Industrial and Organizational Psychology 
จต ���  ภาวะผู้นาํและการทาํงานเป็นทมี 
PG 332  Leadership and Teamwork 
จต 333  การฝึกอบรม 
PG 333  Training 
จต 334  การประเมินเพื�อการตัดสินใจด้านบุคลากร 
PG 334  Assessment for Personnel Decision 
จต 431  จติวิทยาสิ�งแวดล้อมและการทอ่งเที�ยว 
PG 431  Environmental and Tourism 
Psychology 
จต 432  พฤติกรรมองค์การเชิงบวก  
PG 432  Positive Organizational Behavior 
3) กลุ่มวชิาสุขภาพจิต และความสุข 
จต ���  จติวิทยามนุษยสัมพันธ ์
PG 242  Psychology of Human Relations 
จต ���  จิตวิทยาเชิงบวก 
PG 243  Positive Psychology 
จต ���  จิตวิทยากับความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม 
PG 244  Psychology of Socio-Cultural 
Diversities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560                                                                                                    
   161 
 

  
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. ���5 

 

 
หลกัสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ��60 

 
หมายเหตุ 

PG 484  Problem Behavior in Children and 
Youths People  
จต ���  จิตวทิยาเดก็พิเศษ  
PG 485  Child psychopathology 
จต ���  จิตวิทยาศาสนา 
PG 488  Psychology of Religion 
จต 489  สมัมนาประเดน็ปัญหาสังคม  
PG 489  Seminar on Current Social Issues 
จต 491  ประสบการณ์ในหน่วยงาน 
PG 491  Experience in Organization  
จต 493  การวิจยัพิเศษในจติวิทยา 
PG 493  Special Research in Psychology 
จต 499  การศึกษาอิสระในจิตวทิยา 
PG 499  Independent Study 
 

จต ���  พฤตกิรรมที�ขัดต่อสังคม  
PG 245  Deviant Behavior 
จต ���  จิตวิทยาการรู้สกึตัว 
PG 342  Psychology of Consciousness 
จต ���  การประเมินสภาพจติใจเบื�องต้น 
PG 343  Introduction to Psychological Assessment 
จต 344  เทคนิคการให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา 
PG 343  Techniques of Counseling in 
Psychology 
จต 345  จิตวทิยาอาหาร 
PG 345  Psychology of Food 
จต 441  จติวิทยาสุขภาพ 
PG 441  Health Psychology 
จต ���  จิตวิทยากับภาพยนตร ์
PG 442  Psychology at the movie 
4) กลุ่มวิชาพเิศษทางจิตวิทยา 
จต ���  สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยา 
PG 481  Seminar on Psychological issues  
จต ��1  การศึกษาอิสระในจิตวิทยา  
PG 491  Independent Studyin Psychology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 ปรบัหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 
                    
                    ไม่มีวิชาฝึกงาน 
 

มีการเพิ�มวิชาฝึกงานไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ 
จต 493 การฝึกงาน 
PG 493 Practicum 
จต 494 สหกิจศึกษา 
PG 494 Co-operative Education 

 

7.6 คําอธิบายรายวิชา ตวัเลขจํานวนชั �วโมงการ
บรรยาย / ปฏิบัติ  และการเขียนตัวเลขใน
วงเล็บหลงัจํานวนหน่วยกิต 
              
 
 

มีการปรบัแกคํ้าอธิบายรายวิชา ตวัเลขจํานวน
ชั �วโมงการบรรยาย / ปฏิบตัิ  และการเขียน
ตวัเลขในวงเล็บหลงัจํานวนหนว่ยกิต 
     
 
 
 

1) ปรับแก้ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลกัสตูรฯ 

2) ปรับให้มีตัวเลขจาํนวน 
ชั�วโมงบรรยาย /
ปฏบัิติสอดคล้องกับ
คาํอธิบายรายวิชา 

3)  ปรับระบบการเขียน
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ตัวเลขในวงเลบ็หลัง
จาํนวนหน่วยกิตที�
สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยหลักสตูร
ระดับปริญญาตรี ใน
หมวดการจดัการศึกษา   
ว่าด้วยการกาํหนด
หน่วยกิต 
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รายละเอียดการปรบัแกคํ้าอธิบายรายวิชา 
หลกัสูตร วท.บ.จิตวิทยา ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2555 หลกัสูตร วท.บ.จิตวิทยา ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2560 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จต ���  ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น                           3(3-0-6)  
PG 101  Introduction to biological Psychology 
         ศึกษาความรู้ เบื� องต้นเกี�ยวกับโครงสร้างและการทาํหน้าที�
ของระบบประสาทที�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ การรู้สกึ 
การรับรู้  การจาํ การคิด การเรียนรู้  แรงจูงใจ อารมณ์ การตื�นตัว 
และการตอบสนองทางกาย 

จต 102  ชีวจิตวิทยาเบื�องต้น                         3(3-0-6) 
PG 102  Introduction to Biological Psychology 
         ศึกษาความรู้ เบื� องต้นเกี�ยวกับโครงสร้างและการทาํหน้าที�
ของระบบประสาท ปัจจัยทางด้านชีววิทยา สารสื� อประสาท 
พันธุกรรม ฮอร์โมนที�เกี�ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ในบริบททาง
จิตวทิยา 

จต 102  จิตวทิยาพื�นฐาน     3(3-0-6)                                                   
PG 102  Foundation of Psychology  
         วางรากฐานในการเรียนรู้จิตวิทยาขั�นสูงต่อไป โดยการ
สาํรวจความรู้จิตวิทยาด้านต่างๆ เพื�อให้เข้าใจวิธีการศึกษา ผล
การค้นคว้าวิจัยและทฤษฎีทางจิตวิทยาในด้านนั�นๆ ให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์จริงในการเรียนรู้มโนทัศน์ที�สาํคัญ รวมทั�งศึกษา
ปัจจัยทางจิตสรีระที�มีผลต่อพฤติกรรม 

จต 101  จิตวทิยาพื�นฐาน                               3(3-0-6) 
PG 101  Foundation of Psychology 
         ศึกษาความรู้ พื� นฐานศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยเป็นการให้
ความรู้ เบื� องต้นเกี�ยวกับจิตวิทยา ประวัติและแนวคิด ระเบียบวิธี
วิจัย พัฒนาการ สมองและพันธุกรรม การรับรู้  การสัมผัส การ
เรียนรู้  การจาํและการลืม เชาวน์ปัญญา อารมณ์และแรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมอปกติ 

จต 103  อารมณ์และแรงจูงใจ    3(3-0-6)                                                                
PG 103  Emotion and Motivation      
         ศึกษาความหมาย ทฤษฎีและประเภทของอารมณ์และ
แรงจูงใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับแรงจูงใจ การวัดอารมณ์
และแรงจูงใจ ผลของอารมณ์และแรงจูงใจต่อการดําเนินชีวิตและ
การทาํงาน ตลอดจนค้นคว้าหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและ
การจัดการกับอารมณ์ ด้วยการให้ผู้เรียนสาํรวจตนเองและวางแผน
พัฒนาตนเองเพื�อการดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

จต 103  อารมณ์และแรงจูงใจ                         3(3-0-6) 
PG 103  Emotion and Motivation 
         ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และประเภทของอารมณ์และ
แรงจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ กับแรงจูงใจ การวัด
อารมณ์และแรงจูงใจ ผลของอารมณ์และแรงจูงใจต่อการดาํเนิน
ชีวิตและการทาํงาน การส่งเสริมแรงจูงใจและการบริหารจัดการ
อารมณ์ การให้ผู้เรียนฝึกสาํรวจตนเองและพัฒนาตนเอง 

จต 141  สถิติสาํหรับจิตวิทยา     4(3-2-7)                                               
PG 141  Statistics for Psychology          
         ศึกษาความสําคัญของวิชาสถิติในการวิจัยทางจิตวิทยา  
ธรรมชาติของข้อมูลในจิตวิทยาสังกัปทางสถิติและวิธกีารคาํนวณ
ทั�งด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป เพื�อจัดกระทาํ
และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเบื� องต้น ได้แก่ การแจกแจง
ความถี�  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย 
คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์และการทาํนายอย่างง่าย รวมทั�ง
การทดสอบสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับค่าสถิติดังกล่าว มีการศึกษา
ตัวอย่างการใช้สถิติในงานวิจัยทางจิตวิทยาและสารสนเทศ ที�พบ
ในชีวิตประจาํวัน เพื�อประเมินความถูกต้องเหมาะสมของการใช้
สถิติทั�งในแง่หลักวิชาสถิติ และผลกระทบเชิงจริยธรรม 

จต 151  สถิติสาํหรับจิตวิทยา                         4(3-2-7) 
PG 151  Statistics for Psychology 
         ศึกษาความสําคัญของวิชาสถิติในการวิจัยทางจิตวิทยา
ธรรมชาติของข้อมูลในจิตวิทยา มโนทัศน์ทางสถิติและวิธีการ
คํานวณทั�งด้วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื� องต้น การแจกแจงความถี�การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางการวัดการกระจายคะแนนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี�ย สหสัมพันธ์และการทาํนายอย่างง่าย ตัวอย่างการใช้สถิติ
ในงานวิจัยทางจิตวิทยาและสารสนเทศในชีวิตประจําวัน การ
ประเมินความถูกต้องของการใช้สถิติ และผลกระทบเชิงจริยธรรม 
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จต 201  การเรียนรู้และการรู้คิด                      4(3-2-7)  
PG 201  Learning and Cognition   
    ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ และการรู้ คิดจากแนวคิดกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม กลุ่มการรู้ คิด และกลุ่มการเรียนรู้ ทางสังคม  
ปัจจัยที�มีผลต่อการเรียนรู้และการรู้คิด การถ่ายโยง การเรียนรู้   
มีการทดลองเพื�อทดสอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที�กล่าวมา โดย
เน้นการประยุกต์ในบริบทพฤติกรรมมนุษย์ 

จต 201  จิตวทิยาการเรียนรู้                            4(3-2-7) 

PG 201  Psychology of Learning 
         ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้  ปัจจัยที�มีผลต่อการเรียนรู้  การ
ถ่ายโยงการเรียนรู้  ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดและทฤษฎี และทดลองโดยเน้นการประยุกต์ในบริบท
พฤติกรรมมนุษย์ 
 

จต 202  การรับสมัผัสและการรับรู้    3(2-2-5)             
PG 202  Sensation and Perception      
     ศึกษากระบวนการในการรับสมัผัสและการรับรู้จากทฤษฎ ี
ผลการวิจัย การทดลอง และประสบการณ์ ปัจจัยที�มีผลต่อการ
รับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ ความเกี�ยวข้องของการรับรู้ กับการจํา 
และการคิด รวมทั� งผลของการรับรู้ ที� มี ต่อกระบวนการเกิด
พฤติกรรม 

จต 104  การรับสมัผัสและการรับรู้                    3(2-2-5) 
PG 104  Sensation and Perception 
         ศึกษากระบวนการการรับสัมผัสและการรับรู้บนพื� นฐาน
ทฤษฎี ผลการวิจัย การทดลอง และประสบการณ์ของบุคคล 
ปัจจัยที�มีผลต่อการรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ รวมทั�ง ผลของการ
รับรู้ที�มีต่อกระบวนการเกิดพฤติกรรม  

จต 205  ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา            3(3-0-6)  
PG 205  History and Schools of Psychology    
         ศึกษาวิวัฒนาการในการศึกษาทางจิตวิทยาตะวันตก 
ตั�งแต่การใช้วิธีการทางปรัชญาในยุคกรีกโบราณจนถึงการใช้วิธี
วิทยาศาสตร์ และแนวความคิดในทางมนุษยนิยม โดยเน้นการ
วิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี�ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคและ
เปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของการศึกษาจิตวิทยาตะวันออก
จนถึงยุคปัจจุบัน และแนวโน้มของการศึกษาทางจติวิทยาช่วงหลัง
ยุคใหม่ 

จต 105  ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา            3(3-0-6)  
PG 105  History and Schools of Psychology 
         ศึกษาวิวัฒนาการในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาตั� งแต่
แนวคิดทางปรัชญาใน ยุคกรีกและโรมัน  ยุคมืด ยุคฟื� น ฟู
ศิลปวิทยาการ ยุคที� เริ�มใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การศึกษาจิตวิทยา จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบอิทธิพลของการเปลี�ยนแปลงทางสังคมในแต่ละยุค
สมัยที�มีต่อแนวคิดทางจิตวทิยา 

จต 211  จิตวทิยาสงัคม   3(3-0-6)  
PG 211  Social Psychology      
     ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิธีการศึกษาของวิชา
จิตวทิยาสังคม อิทธพิลของบุคคลและสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล อันประกอบด้วย การเรียนรู้ทาง
สงัคม การคล้อยตามการรับรู้ทางสังคม  โดยวิเคราะห์พฤติกรรม
ทางสังคมทั�งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล พฤติกรรมระหว่าง
บุคคล และพฤติกรรมกลุ่มที�ปรากฏขึ� นในโลกแห่งความเป็นจริง  
เปรียบเทยีบกับทฤษฎีที�เป็นผลจากการวิจยัอย่างเป็นระบบ 

จต 231  จิตวทิยาสงัคม                                3(3-0-6) 
PG 231  Social Psychology 
         ศึกษาประวัติความเป็นมาและวิธีการศึกษาของวิชา
จิตวิทยาสังคม อิทธิพลของบุคคลและสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การรับรู้  กระบวนการรู้คิด การ
ได้ รับอิทธิพลทางสังคม วิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมทั� ง
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล พฤติกรรมระหว่างบุคคล และ
พฤติกรรมกลุ่มที�ปรากฏขึ� นในโลกแห่งความเป็นจริง โดย
เปรียบเทียบกับทฤษฎีที� เป็นผลจากการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
รวมทั�งการปลูกฝังจติสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสงัคม 
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จต 221  จิตวทิยาพัฒนาการ                           3(3-0-6)  
PG 221  Developmental Psychology      
    ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี� ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ 
อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ�งแวดล้อมต่อพัฒนาการ รวมถึง
พัฒนาการที�สําคัญๆ ของบุคคลในช่วงวัยต่างๆ ตั�งแต่ระยะใน
ครรภ์จนถึงวัยชรา มีการให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ของบุคคลในแต่ละช่วงวัยจากแหล่งต่างๆ ทั�งจากประสบการณ์
ตรง เอกสารและผลงานวิจัย นํามาแลกเปลี�ยนและอภิปราย
ร่วมกัน เพื�อนาํไปประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ 

จต 121  จติวิทยาพัฒนาการ                           3(3-0-6) 
PG 121  Developmental Psychology 
         ศึกษาหลักการและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ�งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาการ ของบุคคลในช่วงวัย
ต่างๆตั�งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ตลอดจนภาระงานพัฒนาการ 
และวิกฤติพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

จต 222  จิตวทิยาเดก็    3(2-2-5)     
PG 222  Child Psychology      
            ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ เกี�ยวกับเดก็ พัฒนาการของเดก็ที�
กาํลังเติบโต  ตั�งแต่ปฏิสนธิจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่นในด้านร่างกาย 
อารมณ์   สังคม  สติปัญญาและบุคลิกภาพ   ปัญหาทางด้าน
พัฒนาการ  และแนวทางในการแก้ไข โดยศึกษาจากทฤษฎี 
ผลการวิจัยและการศึกษาภาคสนาม 

จต 221  จติวิทยาเดก็                                   3(2-2-5)  
PG 221  Child Psychology 
         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับเดก็ พัฒนาการของเดก็
ตั�งแต่ปฏสินธิจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่น ในด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  
บุคลิกภาพ  สติ ปัญญาและภาษาปัจจัยที� ส่ งผลกระทบต่อ
พัฒนาการของเด็ก ปัญหาด้านพัฒนาการและแนวทางในการ
แก้ไข และการศึกษาภาคสนาม 

จต 223  จิตวทิยาวยัรุ่น                                 3(3-0-6)  
PG 223  Adolescent Psychology     
           ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับวัยรุ่น พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที�สําคัญ ประกอบไปด้วยพัฒนาการทางกาย อารมณ ์
สังคม สติปัญญา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมที�เป็นปัญหาของวัยรุ่น
จากการสาํรวจตนเอง และกลุ่มเพื�อนในวัยเดียวกัน ตลอดจนผล
การค้นคว้าวจัิยเกี�ยวกับวัยรุ่น เพื�อหาแนวทางที�เหมาะสม ในการ
พัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับผู้อื�น 

จต 322  จิตวทิยาวยัรุ่น                                3(3-0-6) 
PG 322  Adolescent Psychology 
         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับวัยรุ่น พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ รวมถึงพฤติกรรมที�
เป็นปัญหาของวัยรุ่น ตลอดจนผลการค้นคว้าวิจัยเกี�ยวกับปัญหา
วัยรุ่นในปัจจุบัน 

จต 242  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวทิยา 1   3(2-2-5) 
PG 242  English for Psychology 1    
            ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในเนื� อหาวิชาการด้าน
จิตวิทยา  เรียนรู้ ศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยาที� จําเป็นสําหรับ
การศึกษาค้นคว้าวิชาการด้านนี�  

จต 251  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวทิยา 1            3(2-2-5)  
PG 251  English for Psychology 1 
         ฝึกทักษะด้านการฟั ง และการอ่าน เอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษในเนื� อหาด้านจติวิทยา เรียนรู้เนื� อหาและศัพทเ์ฉพาะ
ทางจติวิทยา 

จต 243  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวทิยา 2   3(2-2-5) 
PG 243  English for Psychology 2   
         ฝึกทกัษะด้านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ใน
เนื� อหาวิชาการด้านจิตวิทยาเรียนรู้ เทคนิคเพื�อให้สามารถสื�อสาร
ความรู้ทางวิชาการด้านนี� ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

จต 252  ภาษาอังกฤษสาํหรับจิตวทิยา 2            3(2-2-5) 
PG 252  English for Psychology 2  
         ฝึกทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ใน
เนื� อหาวิชาการด้านจิตวิทยาและการวิจัยเรียนรู้ เทคนิค สื�อสาร
ความรู้ทางวิชาการด้านจิตวิทยา 
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จต 281  จิตวทิยามนุษยสมัพันธ ์   3(3-0-6) 
PG 281  Psychology of Human Relations  
         ศึกษาความสาํคัญของมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่ม
เพื�อนและองค์การ ปัจจัยที�มีผลต่อการเกิดมนุษยสัมพันธ์ การ
สร้าง การพัฒนาและการปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์เพื�อให้เกิดผลดี
ต่อตนเองและการอยู่ร่วมกัน 

จต 242  จติวิทยามนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
PG 242  Psychology of Human Relations 
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสาํคัญของมนุษยสัมพันธ์
ในครอบครัว กลุ่มเพื�อนและองค์การ เพื�ออธิบายปัจจัยที�มีผลต่อ
การเกิดมนุษยสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการสร้าง พัฒนา
และปรับปรุงมนุษยสมัพันธ ์

จต 311  จิตวทิยาสงัคมขั�นสูง    3(3-0-6) 
PG 311  Advanced Social Psychology     
    ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ� งเกี�ยวกับความหมาย ทฤษฎี และ
ปัจจัยที� เกี� ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมที� เป็นประโยชน์และ
น่าสนใจในปัจจุบัน ได้แก่ แรงจูงใจทางสังคม ความก้าวร้าว ความ
เอื� อเฟื� อ การดึงดูดระหว่างบุคคล ความเครียด และอิทธิพลของ
สิ�งแวดล้อมต่อพฤติกรรมทางสังคม รวมทั�งให้ผู้เรียนสังเคราะห์
พฤติกรรมดังกล่าวจากเอกสารงานวิจัย เพื�อนาํมาอภิปรายร่วมกัน 

 
 
 
 

ไม่มี 

จต 312  เจตคต ิ       3(2-2-5) 
PG 312  Attitudes     
         ศึกษาทฤษฎี ผลการวิจัย และวิธีการวัดเจตคติ เพื�อให้
ทราบถึงสาเหตุกระบวนการเกิดและเปลี�ยนแปลงเจตคติของ
บุคคลในสังคม รวมทั�งนาํความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ เพื�อศึกษา
ปรากฎการณ์ การเปลี�ยนแปลงเจตคติของบุคคลในสังคมปัจจุบัน  
และนาํเสนอผลการศึกษาเชิงประยุกต์ดังกล่าวเพื�อเรียนรู้ ร่วมกัน 

จต 232  เจตคติและการวัด                            3(2-2-5) 
PG 232  Attitudes and Measurement 
         สํารวจทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี� ยวกับการก่อตัวและการ
เปลี�ยนแปลงเจตคติ วิเคราะห์เทคนิคที�ใช้วัดเจตคติและตัวแปรที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนฝึกพัฒนามาตรวดัเจตคติในบริบทต่างๆ 

จต 313  จิตวทิยาสงัคมในองค์การ       3(3-0-6) 
PG 313  Social Psychology in Organization   
         ศึกษาการนําหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมไป
ประยุกต์เพื�อให้เกิดความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมที�เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลและองค์การ โดยอภิปรายจากกรณีศึกษาและ
ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การต่างๆ 

 
 

ไม่มี 

จต 321  จิตวทิยาผู้ใหญ่        3(2-2-5) 
PG 321  Adult Psychology  
         ศึกษาลักษณะและการเปลี� ยนแปลงด้านต่างๆ ในวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น วัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุภารกิจประจาํวัย อัน
ประกอบด้วย อาชีพ ครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และการดูแล
ตนเอง รวมทั�งศึกษาการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปัญหาต่างๆ 
ของผู้สงูอายุและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยศึกษาจากทฤษฎ ี
ผลการวิจัยและการศึกษาภาคสนาม   

จต 323  จิตวทิยาวยัผู้ใหญ่                               3(3-0-6) 
PG 323  Psychology of Adulthood 
         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และ
ตอนกลาง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
บุคลิกภาพ ภาระงานพัฒนาการ รวมทั�งการดูแลและเตรียม
ตนเองเข้าสู่วัยสงูอายุที�มีคุณภาพ แนวทางพัฒนาตนให้เป็นผู้ใหญ่
ที�มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 
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จต 331  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์      3(3-0-6) 
PG 331  Personality Theories and Applications   
         ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพที�สาํคัญๆ ซึ�งใช้อ้างอิงอยู่ในปัจจุบัน  
และประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีเหล่านี� ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
จิตวทิยาในสาขาต่างๆ  รวมทั�งฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์บุคลิกภาพทั�ง
รายบุคคลและกลุ่ม เพื�อให้เข้าใจถึงปัจจัยที�เป็นสาเหตุ กระบวนการและ
เงื�อนไขต่างๆ   ที�มีผลให้แต่ละบุคคลและ/หรือกลุ่มมีความแตกต่างกัน
เพื�อนาํไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพที�สมบูรณ์ของแต่ละบุคคล 

จต 211  ทฤษฎีบุคลิกภาพ                            3(3-0-6) 
PG 211  Personality Theories  
         ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพสําคัญที� ใช้อยู่ในปัจจุบัน ฝึก
วิเคราะห์บุคลิกภาพทั�งรายบุคคลและกลุ่มปัจจยัที�เป็นสาเหตุ และ
เงื�อนไขต่างๆ ที�มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและ/หรือ
กลุ่ม 

จต 332  บุคลิกภาพกับการปรับตัว                   3(3-0-6) 
PG 332  Personality and Adjustment      
         ศึกษาความเกี� ยวข้องระหว่างบุคลิกภาพ การปรับตั ว  
สุขภาพจิตและพฤติกรรมจริยธรรมในแต่ละวัย รวมถึงศึกษาทฤษฎี
เกี�ยวกับการวัดและการวิจัยในสังกัปต่างๆ เหล่านี�  เพื�อนาํไปประยุกต ์
และเลือกสรรประเดน็ที�เหมาะสมในการสร้างความเข้มแขง็ทางจิตใจ 

 
 
 

ไม่มี 

จต 333  บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน  3(3-0-6) 
PG 333  Personality and Adjustment in Working  
         ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและลักษณะทางบุคลิกภาพที�สาํคัญ
ต่อพฤติกรรมการทาํงาน มีการสาํรวจตนเองเพื�อหาแนวทางและ
ดาํเนินการปรับปรุงบุคลิกภาพให้สามารถทาํงานร่วมกับผู้อื�นได้
อย่างมีความสุข 
 

จต 235  บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทาํงาน  3(3-0-6) 
PG 235  Personality and Adjustment in Working 
         ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและลักษณะทางบุคลิกภาพที�สาํคัญ
ต่อการทาํงาน  ความเกี�ยวข้องระหว่างบุคลิกภาพ การปรับตัว 
สุขภาพจิต และพฤติกรรมจริยธรรม การสํารวจตนเองในการ
ดําเนินการปรับปรุงบุคลิกภาพ ตลอดจนเสริมสร้างสํานึก
รับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิ

จต 334  จิตวทิยาอปกติ       3(3-0-6) 
PG 334  Abnormal Psychology    
        ศึกษาขอบข่ายของศาสตร์สาขาจิตวิทยาอปกติ ตลอดจน
ความเจบ็ป่วยทางจิตในรูปแบบต่างๆ  อันประกอบด้วย อาการ
ของโรคอุปทาน โรคประสาท และพฤติกรรมที�เป็นอาการของโรค
จิตชนิดต่างๆ รวมทั�งศึกษาสาเหตุ การให้การรักษาและการปรับ
พฤติกรรมเพื�อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื�นได้ 

จต 241  จิตวทิยาอปกติ                                3(3-0-6) 
PG 241  Abnormal Psychology 
        ศึกษาแนวคิดพื� นฐานเกี�ยวกับพฤติกรรมและความผิดปกติ
ทางจิตใจ กลุ่มความผิดปกติทางด้านอารมณ์ กลุ่มโรคความวิตก
กังวล โรคจิตเภท ผ่านมุมมองทั�งทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา และ
สงัคมวัฒนธรรม 

จต 336  จิตวทิยาการปรึกษา        3(2-2-5) 
PG 336  Counseling Psychology    
         ศึกษาความหมาย หลักการสาํคัญและเป้าหมายของการ
ปรึกษาทางจิตวิทยา คุณลักษณะที�ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้
คาํปรึกษา  กระบวนการและเทคนิค การให้คาํปรึกษาตามทฤษฎี
ต่างๆ รวมทั�งให้มีประสบการณ์ในการให้คาํปรึกษาโดยเน้นฝึก
ทกัษะการฟังเพื�อการปรึกษาที�มีประสทิธิภาพ 

จต 341  การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาเบื�องต้น    3(3-0-6) 
PG 341  Introduction to Counseling Psychology 

 ศึกษาความหมาย หลักการสาํคัญ เป้าหมายของการให้
คาํปรึกษาทางจติวิทยา คุณลักษณะที�เหมาะสมของผู้ให้คาํปรึกษา 
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกับการให้คาํปรึกษารายบุคคล 
กลุ่ม ครอบครัว โรงเรียนและองค์การ 
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จต 337 ปัญญามนุษย์          3(3-0-6) 
PG 337 Human Intelligence and Wisdom   
         ศึกษามิติต่างๆ ของปัญญามนุษย์  ตามทฤษฎี และ
แนวคิดทางจิตวิทยาตะวันตกและจิตวิทยา ตะวันออก กลไกทาง
สมองที�ส่งผลต่อพฤติกรรมทางปัญญา วิธีการประเมินและการ
พัฒนาปัญญาที�สาํคัญทั�ง ปัญญาด้านเชาวน์ปัญญา ปัญญาด้าน
อารมณ์  ปัญญาด้านจิตวิญญาณ โดยให้ผู้เรียนได้สาํรวจปัญญา
ของตนเองและหาแนวทางพัฒนาปัญญาเพื�อประโยชน์สุขของตน
และสังคมโดยรวม 

 
 
 
 

ไม่มี 

 

จต 341  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา        4(3-2-7) 
PG 341  Psychological Measurement and Testing  
            ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวัดทางจิตวิทยาตามหลักการ
และทฤษฎีเบื�องต้น  การประยุกต์หลักการวัดเพื�อการทดสอบทาง
จิตวิทยาในบริบทของสังคมปัจจุบันได้แก่ วงการการศึกษา 
วงการธุรกิจอุตสาหกรรมและวงการคลินิก มีการวิเคราะห์
ประเด็นทางสังคมในปัจจุบันที� เกี� ยวข้องกับการวัดและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา ปัญหาการนาํแบบทดสอบของต่างประเทศ
มาใช้กับคนไทย  ปัญหาความน่าเชื�อถือของแบบทดสอบคัดเลือก
เข้าเรียนหรือเข้าทํางาน และปัญหาด้านจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมที�เกิดจากการนาํแบบทดสอบไปใช้   

จต 351  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา       4(3-2-7) 
PG 351  Psychological Measurement and Testing 
         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื� องต้น และการฝึกปฏิบัติ
เกี� ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบ
มาตรฐาน การบริหารการทดสอบการให้คะแนนและแปลผลการ
ทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ จรรยาบรรณและ
ประเด็นทางสังคมเกี�ยวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
การประยุกต์หลักการวัดเพื�อการทดสอบทางจติวิทยาในบริบทของ
สงัคมปัจจุบัน 

จต 343  การวัดและการวิจยับุคลิกภาพ     3(2-2-5) 
PG 343  Personality Testing and Researching  
         ศึกษาการวัดบุคลิกภาพด้วยวิธีต่างๆ มีการอภิปราย
ประเด็น ปัญ หาท างก ารวัดและทางจริ ย ธรรมที� เกิ ด จาก
กระบวนการวัดบุคลิกภาพ การฝึกหัดสร้างและใช้เครื�องมือวัด
บุคลิกภาพแบบรายงานตนเอง  (Self Report) การสาํรวจผลการ
ค้นคว้าวิจยัและการฝึกหัดทาํการวจัิยทางด้านบุคลิกภาพ 

 
 

ปรับเป็นรายวิชา 
จต 352  การสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา 

จต 351  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ      3(2-2-5) 
PG 351  Industrial and Organizational  Psychology  
         ศึกษาความเป็นมา ความสําคัญ และขอบข่ายเนื� อหาของ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักการวิเคราะห์งาน การสรรหา
และคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการปฏบัิติงาน 
ภาวะผู้นาํและทมีงาน การจัดสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมถึงบทบาทหน้าที�ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ โดยมีการศึกษาดูงานที� เกี� ยวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การในองค์การทั�งภาครัฐและเอกชน 

จต 331  จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ         3(3-0-6) 
PG 331  Industrial and Organizational Psychology 
         ศึกษาความเป็นมา ความสาํคัญ และขอบข่ายเนื� อหาของ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักการวิเคราะห์งาน การสรร
หาและคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏบัิติงาน แนวคิดภาวะผู้นาํและทมีงานเบื�องต้น   การจัดการกับ
ความขัดแย้ง  การจัดสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมถึงบทบาทหน้าที�ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
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จต 352  ภาวะผู้นาํและกลุ่มที�มีประสทิธิภาพ       3(2-2-5) 
PG 352  Leadership and an Effective Group  
         ศึกษาภาวะผู้นําแบบต่าง ๆ และเงื�อนไขในการใช้ภาวะผู้นํา
แต่ละแบบ บุคลิกภาพและจริยธรรมของผู้นํา  บทบาทของผู้นําใน
การกําหนดโครงสร้าง เป้าหมายและการพัฒนากระบวนการในการ
ทาํงาน   การสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่ม การประสานสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มในองค์การ ตลอดจนการเสริมสร้างพลังในการทาํงาน 
การแก้ปัญหาการทาํงานและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม โดยเน้น
การเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏบัิติจากกิจกรรมกลุ่ม 

จต 332  ภาวะผู้นาํและการทาํงานเป็นทมี 3(2-2-5) 
PG 332  Leadership and Teamwork  
         ศึกษาภาวะผู้นาํรปูแบบต่างๆและเงื�อนไขในการแสดงออก
ถึงภาวะผู้นาํอย่างเหมาะสมในการกาํหนดโครงสร้างเป้าหมายและ
การพัฒนากระบวนการในการทํางานเป็นทีม  การพัฒ นา
บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นํา  การประสาน
สัมพันธภาพ  และการเสริมสร้างพ ลังร่วม  ตลอดจนการ
แก้ปัญหาการทาํงานและพฤติกรรมของบุคคลภายในทมีงาน โดย
เน้นการเรียนรู้ ผ่านทางกระบวนการฝึกปฏบัิติจากกิจกรรมกลุ่ม 

จต 353  จิตวทิยาการสื�อสาร         3(3-0-6) 
PG 353  Psychology of Communication    
         ศึกษาธรรมชาติการสื�อสารของมนุษย์ การสื�อสารด้วยวัจจ
นะและอวัจจนะ ปัญหาการสื�อสาร วิธีการสื�อสาร องค์ประกอบ
ทางจิตวิทยาและทางสังคมที�มีความสําคัญต่อการสื�อสาร การ
สื�อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มทั�งกลุ่มเลก็และกลุ่มใหญ่ การสื�อสาร
ผ่านสื�อมวลชน การสื�อสารข้ามวัฒนธรรม มีการสาํรวจ วิเคราะห์ 
การสื�อสารของตนเองและผู้อื�น 

จต 233  จิตวทิยาการสื�อสาร                          3(3-0-6) 
PG 233  Psychology of Communication 
         ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการสื�อสารของ
มนุษย์ อิทธิพลของการสื�อสารต่อการเปลี�ยนแปลงความรู้  เจตคติ
และพฤติกรรมของบุคคล บุคลิกภาพ การรับรู้  แรงจูงใจในการ
สื�อสาร การสื�อสารระหว่างบุคคล การสื�อสารภายในกลุ่ม การ
สื�อสารข้ามวัฒนธรรม และการสื�อสารผ่านสื�อมวลชน ปัญหาการ
สื�อสารและวิธีการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
สื�อสาร 

จต ���  จิตวทิยาผู้บริโภค                   3(2-2-5) 
PG 354  Consumer Psychology   
         ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที� เกี� ย วข้องกับ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าและบริการ  
รวมทั�งประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาเพื�อใช้ในการออกแบบ
สนิค้าและสื�อโฆษณา 

จต 234  จิตวทิยาผู้บริโภค                             3(3-0-6) 
PG 234  Consumer Psychology 
         ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที� เกี� ย วข้องกับ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าและบริการ 
รวมทั�งประยุกต์หลักการทางจติวิทยาเพื�อใช้ในการออกแบบสนิค้า
และสื�อโฆษณา 

จต 381  จิตวทิยาสิ�งแวดล้อม                          3(2-2-5) 
PG 381  Environmental Psychology   
         ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และวิธศึีกษาวิจัยของศาสตร์
ในสาขาจิตวิทยาสิ� งแวดล้อม การรับรู้ และการคิดเกี� ยวกับ
สิ� งแวดล้อม ทฤษฎีที� เกี� ยว ข้องกับความสัมพันธ์ระห ว่าง
พฤติกรรมของมนุษย์ และสิ� งแวดล้อม ศึกษาอิทธิพลของ
สิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับ แสง เสียง  สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ มลภาวะและเมืองที�มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ การ
วางแผนและออกแบบที�อยู่อาศัย  ที�ทาํงาน และสถานที�พักผ่อน
หย่อนใจ  ตลอดจนการเส ริมสร้างจิต ลักษณ ะ และการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมเพื�ออนุรักษ์สิ� งแวดล้อม มีการศึกษา
ภาคสนาม 

จต 431  จติวิทยาสิ�งแวดล้อมและการทอ่งเที�ยว    3(3-0-6) 
PG 431  Environmental and Tourism Psychology  
         ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื�อวิเคราะห์ ออกแบบ 
การจดัสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที�ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
และส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม หลักการในการ
กระตุ้น จูงใจบุคคลให้เกิดการท่องเที�ยวในรูปแบบต่างๆ เพื�อ
ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยความสมัครใจ 
ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสาํนึกและพฤติกรรมอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรรมและสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
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จต ���  พฤติกรรมที�ขัดต่อสังคม       3(3-0-6) 
PG 421  Deviant Behavior 
         ศึกษากรอบแนวคิดที�นาํมาใช้พิจารณาพฤติกรรมที�ขัดต่อ
สังคมในปัจจุบัน  ทฤษฎีทั�วไปเกี�ยวกับพฤติกรรมที�ขัดต่อสังคม  
ทฤษฎีเฉพาะของพฤติกรรมที�ขัดต่อสังคมที�สาํคัญ การฆาตกรรม  
ข่มขืน  ฆ่าตัวตาย  และเปลี�ยนคู่นอน  โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ   ตลอดจนสื� อ ต่ างๆ ผู้รู้ และงาน วิจัย เพื� อ วิเคราะห์
ผลกระทบของพฤติกรรมที�ขัดต่อสังคมที�มีต่อบุคคลและสังคม  
ตลอดจนศึกษาหลักและแนวทางในการแก้ปัญหา 

จต 245  พฤติกรรมที�ขัดต่อสังคม                3(3-0-6) 
PG 245  Deviant Behavior 
         ศึกษาพฤติกรรมที� เป็นปัญหาในสังคมผ่านการใช้องค์
ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฎีที�เกี�ยวข้องเพื�ออธิบาย 
และวิเคราะห์พฤติกรรม   

จต 422  การส่งเสริมพัฒนาการทารกและเดก็วัยต้น  3(2-2-5) 
PG 422  Enhancing Infants and Young Children Development 
         ศึกษาธรรมชาติและลกัษณะของทารกและเดก็วัยต้นอายุ 
6 ขวบแรกของชีวิต ทั�งเดก็ทั�วไปและเดก็พิเศษการส่งเสริมหรือ
กระตุ้นพัฒนาการทางกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญาและ
บุคลิกภาพของทารกและเดก็วยัต้นทั�วไปและเดก็พิเศษ โดยให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมที�ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นพัฒนาการของเดก็วยันี�  

 
 
 
 

ไม่มี 

จต ���  การจดัการความเครียด       3(2-2-5) 
PG 431  Stress Management   
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพื� นฐานเกี�ยวกับความเครียด สาเหตุ
และผลของความเครียด รวมถึงเทคนิคในการจัดการความเครียด
ซึ�งสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน 

 
 

ไม่มี 

จต 441  พื� นฐานวิธกีารวิจยัทางจติวิทยา      4(3-2-7) 
PG 441  Foundation of Research Methods in Psychology 
         ศึกษาวิธีการหาความรู้ ในจิตวิทยา ด้วยแนวทางหลักของ
ยุคใหม่ในปัจจุบันคือวิธีการทาง วิทยาศาสตร์  และแนวโน้มของ
วิธกีารหาความรู้ในจิตวิทยาช่วงหลังยุคใหม่ บทบาทคอมพิวเตอร์ 
และอิทธพิลของกรอบแนวคิดของผู้วิจัยต่อกระบวนการวิจัย โดย
เน้นการฝึกค้นคว้าวิจัยและประเมินผลการวจัิยทางจิตวิทยา 

จต 451  วิธกีารวิจยัทางจติวิทยา                         4(3-2-7) 
PG 451  Research Methods in Psychology  
        ศึกษาพื� นฐานความรู้  แบบแผนการวิจัยทางจิตวิทยา 
จริยธรรมการวิจัย กระบวนการหาความรู้ ในศาสตร์จิตวิทยาด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแนวโน้มของการวิจัยจิตวิทยา การฝึก
ค้นคว้าวิจยัทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ประเมินคุณภาพ
งานวิจยัทางจิตวิทยา และการนาํผลการวิจยัทางจิตวิทยาไปใช้ 

จต 453  จิตวทิยาสขุภาพในการทาํงาน      3(3-0-6) 
PG 453  Occupational Health Psychology   
         ศึกษาปัจจัยที� เกี�ยวข้องกับการทาํงานที�เสี�ยงต่อการเกิด
ความเครียด ความซึมเศร้า การเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บ 
บูรณาการความรู้ ทางจิตวิทยาเพื� อส่งเสริมสัมพันธภาพในที�
ทาํงาน ความปลอดภัยในการทาํงานและการมีสุขภาวะทางกาย
และจิตของบุคคลในองค์การ 

 
 
 

ไม่มี 
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จต 454  งานกับครอบครัว         3(3-0-6) 
PG 454  Work and Family    
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี�ยวกับผลกระทบจาก
การทาํงานต่อครอบครัวและครอบครัว  ที�มีต่องาน เน้นศึกษา
ผลกระทบจากการทาํงานของมารดาและจากการที�บุคลากรของ
หน่วยงานต้องดูแลครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที� มีเด็ก 
คนชราหรือผู้ป่วย ตลอดจนศึกษาการสนับสนุนของหน่วยงาน
เพื�อความสมดุลของงานและชีวิตครอบครัว มีการศึกษากรณี
ตัวอย่าง 

 
 
 
 

ไม่มี 

จต 456  การฝึกอบรม          3(2-2-5) 
PG 456  Training    
         ศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการจดัฝึกอบรม
เพื�อพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การสํารวจความต้องการการจัด
ฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมและสื� อ การ
ดาํเนินการ  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางจิตวทิยา และการประเมินผล
การฝึกอบรม 

จต 333  การฝึกอบรม                                  3(2-2-5) 
PG 333  Training 

ศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้ ทางจิตวิทยาในการจัด
ฝึกอบรมเพื�อพัฒนาบุคลากร สามารถสาํรวจความต้องการการจัด
ฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมและสื�อ ฝึก
การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทางจิตวิทยา และการประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

จต 481  จิตวทิยาสขุภาพ        3(2-2-5) 
PG 481  Health Psychology   
         ศึกษาความหมาย ความสาํคัญและขอบข่ายของจิตวิทยาสุขภาพ 
ปัจจัยทางจิตวิทยาที�ส่งผลต่อการดูแล รักษา ป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรม
สขุภาพที�สาํคัญในชีวิตประจาํวันของบุคคล  ตลอดจนการเผชิญความเครียด
และการป้องกนัพฤตกิรรมเสี�ยงต่างๆ  ที�เกี�ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด การติด
เชื� อเอดส์และการฆ่าตัวตาย มีการร่วมมือกับหน่วยงานอื�นด้านสุขภาพ เพื�อ
เรียนรู้การดูแลสขุภาพ ส่วนตน และการนาํความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน 

จต 441  จติวิทยาสุขภาพ                            3(2-2-5) 
PG 441  Health Psychology 
         ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสาํคัญของจติวิทยาสุขภาพ 
ปัจจัยที�ส่งผลต่อการดูแล รักษา ป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพกายและจิตใจของบุคคลตลอดจนการเผชิญความเครียด
และการป้องกันพฤติกรรมเสี�ยงต่างๆ และฝึกออกแบบกิจกรรม/
โครงการพัฒนาสุขภาพ 

จต 482  จิตวทิยาครอบครัว       3(3-0-6) 
PG 482  Family Psychology     
         ศึกษารูปแบบ บทบาทและพัฒนาการของครอบครัว  การ
ปรับตัวในชีวิตสมรสความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และผลกระทบที�เกิดขึ� น การปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงของ
ครอบครัวในแต่ละช่วงพัฒนาการ  รวมทั�งความรู้ความเข้าใจใน
การอบรมเลี� ยงดูบุตรแต่ละวัยมีการศึกษางานวิจัยและอภิปราย
ประเดน็ปัญหาทางด้านครอบครัวที�เกิดขึ� นจริง เพื�อหาแนวทางใน
การส่งเสริมความเข้มแขง็ของสถาบันครอบครัว 

จต 422  จิตวทิยาครอบครัว                           3(3-0-6) 
PG 422  Family Psychology 
         ศึกษาโครงสร้าง รูปแบบและพัฒนาการของครอบครัว 
บทบาทและสถานภาพที� มี ต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว การปรับตัวต่อการเปลี�ยนแปลงของครอบครัวแต่ละ
ช่วงพัฒนาการ  ปัญหาครอบครัวและการหาแนวทางการส่งเสริม
ความเข้มแขง็ของสถาบันครอบครัว 
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จต 483  จิตวทิยากับความทนัสมัยทาง                 3(3-0-6) 
               ธุรกิจอุตสาหกรรม         
PG 483  Psychology and Modernization    
         ศึกษาแนวคิดและกระบวนการของความทนัสมัยทางด้าน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ปัญหาที�เกิดขึ� นจากความเปลี�ยนแปลงอัน
เนื�องจากความทันสมัยและกระแสต่อต้านในปัจจุบัน รวมทั�ง
บทบาทของนักจติวิทยาต่อการเปลี�ยนแปลงดังกล่าว 

 
 
 

ไม่มี 

จต 484  พฤตกิรรมที�เป็นปัญหาในเดก็และเยาวชน   3(2-2-5) 
PG 484  Problem Behavior in Children and Youths People 
         ศึกษาพฤติกรรมที� เป็นปัญหาในเด็กและเยาวชนในสังคม
ปัจจุบัน เน้นศึกษาลักษณะสาเหตุและการป้องกันแก้ไขในเชิงจิตวทิยา 
มีการเรียนรู้โดยตรงจากการศึกษาเดก็และเยาวชนในปัจจุบัน 

 
 

ไม่มี 

จต ���  จติวิทยาเดก็พิเศษ                   3(3-0-6) 
PG 485  Child Psychopathology   
         ศึกษาเดก็ทั�งในกลุ่มที�มีความสามารถพิเศษ และมีความ
ต้องการพิเศษ อันประกอบด้วยเด็กปัญญาอ่อน เด็กปัญญาลํ�า 
รวมถึงเด็กที�มีความผิดปกติทั�งทางด้านร่างกายและจิตใจ เด็ก
เกเร อันส่งผลทาํให้เกิดปัญหาทั�งกับตัวเดก็เอง คนรอบข้าง และ
สงัคม   

จต 223  จิตพยาธสิภาพในเดก็                        3(3-0-6) 
PG 223  Child Psychopathology 
         ศึกษาลักษณะ สาเหตุ และแนวทางในการดูแลเด็กที� มี
ความต้องการพิเศษ และเดก็ที�มีความสามารถพิเศษ รวมถึงเดก็ที�
มีความผิดปกติทั�งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

จต 488  จิตวทิยาศาสนา        3(3-0-6) 
PG 488  Psychology of Religion     
         ศึกษาจุดมุ่งหมายของธรรมะในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
ทุกศาสนา คือ ละชั�ว ประพฤติดี พฤติกรรมทางศาสนา ความคิด
และความรู้สึกของบุคคลที�มีต่อศาสนา โดยวเิคราะห์จากแนวคิด
ของนักจติวิทยาสาํคัญๆ  รวมทั�งศึกษากิจกรรมทางศาสนา � มิติ 
คือ ประสบการณ์ทางศาสนา การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 
ความเชื�อในศาสนา ความรู้ เกี�ยวกับศาสนาและการประยุกต์ใน
ชีวิตประจาํวัน 

 
 
 
 

ไม่มี 

จต 489  สมัมนาประเดน็ปัญหาสังคม      3(2-2-5) 
PG 489  Seminar on Current Social Issues   
         สัมมนาปัญหาสังคมในมุมมองทางด้านจิตวิทยา เลือก
ประเดน็ปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที�สนใจ ระดมสมองเพื�อวิเคราะห์
สาเหตุพฤติกรรมและเสนอแนะการแก้ไขโดยแนวคิดทางจิตวทิยา 

จต 481  สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยา       3(1-4-4) 
PG 481  Seminar on Psychological issues  
         สัมมนาปัญหาสังคมในมุมมองทางด้านจิตวิทยาเลือก
ประเด็นปัญหาสังคมในปัจจุบันที� สนใจเพื� อวิเคราะห์สาเหตุ
พฤติกรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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จต 491  ประสบการณ์ในหน่วยงาน                4(0-12-4)          
PG 491  Experience in Organization   
         การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามความสนใจภายใต้การ
เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยศึกษากระบวนการ
ทาํงานและสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรในหน่วยงาน เพื�อ
ทาํความเข้าใจ และอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ  ที�เกิดขึ� นในหน่วยงาน  มี
การสัมมนาเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน  และบูรณา
การความรู้จากการฝึกปฏบัิติงานกับความรู้จากทฤษฎีด้วย 

จต 493  การฝึกงาน                                       3(0-9-6) 
PG 493  Practicum 
         ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศตาม
ความสนใจภายใต้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรโดย
ศึกษากระบวนการทาํงานและสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากร
ในหน่วยงานเพื�อทาํความเข้าใจ และอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ  ที�เกิดขึ� น
ในหน่วยงานมีการสัมมนาเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน 
และบูรณาการความรู้จากการฝึกปฏบัิติงานกับความรู้จากทฤษฎีด้วย 

จต 492  การวิจยัพิเศษในจติวิทยา     3(0-12-4) 
PG 492  Special Research in Psychology     
         ฝึกทาํวิจัยทางจติวิทยาโดยการเข้าร่วมในโครงการวิจยัของ
ภาควิชาฯ หรือสถาบันที�ทําการวิจัยทางจิตวิทยา โดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 
 

ไม่มี 

จต 499  การศึกษาอิสระในจิตวทิยา       3(1-4-4) 
PG 499  Independent Study     
         ศึกษาองค์ความรู้หรือการฝึกทาํกิจกรรมทางจิตวิทยาในเรื�อง
หนึ�งเรื�องใดที� ผู้ศึกษาสนใจเป็นพิเศษ โดยนําเสนอในลักษณะของ
รายงาน นิทรรศการ การจัดสัมมนาหรือกิจกรรมวิชาการอื�นๆ โดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

จต 491  การศึกษาอิสระในจิตวทิยา                  3(0-9-6) 
PG 491  Independent Study in Psychology 
         ศึกษาอย่างละเอียดในเรื�องใดเรื�องหนึ� งในสาขาวิชา
จิตวทิยา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 
 

ไม่มี 

จต 222  พัฒนาการการรู้คิด                           3(3-0-6) 
PG 222  Cognitive Development 
         ศึกษ าทฤษฎีและงาน วิจัย เกี� ย วกับ พัฒ นาการของ
กระบวนการทางปัญญา ความคิดความเข้าใจ แนวคิดการเรียนรู้
และการปรับตัวของมนุษย์ช่วงวัยต่างๆ ตามวฒิุภาวะ 

 
 
 

ไม่มี 

จต 224  การประเมินพัฒนาการเบื�องต้น            3(2-2-5) 
PG 224  Introduction to Developmental Assessment 
         ศึกษาเครื� องมือวัด หลักการและเทคนิคในการประเมิน
พัฒนาการเดก็ตั�งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปีทั�งแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ การเลือกและใช้เครื�องมือวัดที�เหมาะสมกับอายุของเดก็ การ
ฝึกประเมินพัฒนาการ และรายงานผลการประเมินแก่ผู้ที�เกี�ยวข้อง 

 
 

ไม่มี 

จต 243  จิตวทิยาเชิงบวก                            3(3-0-6) 
PG 243  Positive Psychology 
         ศึกษาความรู้ เบื� องต้น และความสาํคัญของจิตวิทยาเชิง
บวก ในบริบทของพฤติกรรมที�เกี�ยวข้องกับความสมัพันธ์เชิงบวก 
การเหน็คุณค่าในความหมายแห่งชีวิตและจิตวิญญาณ การพัฒนา
ตนที�ส่งผลต่อการดาํรงชีวิต 
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ไม่มี 

จต 244  จิตวทิยากับความหลากหลายทาง         3(3-0-6) 
             สงัคมและวฒันธรรม                         
PG 244  Psychology of Socio-Cultural Diversities 
         ศึกษาความรู้ เบื� องต้นและความสาํคัญของความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ผ่านมุมมองทางจิตวิทยาเพื�อ
อภิปรายประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ� นจากความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม และเสริมสร้างสาํนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาต ิ

 
 
 
 

ไม่มี 

จต 321  การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขั�นนาํ  3(2-2-5) 
PG 321  Introduction to Early Intervention 
         ศึกษาหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกี�ยวกับการส่งเสริมและ
กระตุ้ น พัฒ นาการแรกเริ� มสําหรับเด็กที� มี ปัญหาทางด้าน
พัฒนาการ ตลอดจนการให้คําแนะนําและความช่วยเหลือแก่
ผู้ปกครอง ประยุกต์ความรู้ ด้านพัฒนาการในการออกแบบ
โปรแกรมส่งเสริมและกระตุ้ นพัฒนาการ โดยคํานึงถึงวิธีการ
ปฏบัิติและผู้เข้ารับบริการเป็นสาํคัญ 

 
 
 

ไม่มี 

จต 324  จิตวทิยาผู้สงูอายุ                             3(3-0-6) 
PG 324  Psychology of Aging 
         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับผู้สงูอายุการเปลี�ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ปัญหาและ
ผลกระทบจากการเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ ระบบและกลไกในการดูแล
และป้องกันปัญหาทั�งทางกาย จิตใจ และสงัคมของผู้สูงอายุ 

 
 
 

ไม่มี 

จต 334  การประเมินเพื�อการตัดสนิใจด้านบุคลากร 3(2-2-5) 
PG 334  Assessment for Personnel Decision 
         ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมินสําหรับการ
ตัดสินใจด้านบุคลากร การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน การเลือกใช้
เครื�องมือในการประเมิน จรรยาบรรณและแนวทางการป้องกัน
ความลาํเอียงในการประเมิน ตลอดจนฝึกการพัฒนาเกณฑ์และ
เครื�องมือในการประเมินเพื�อการตัดสนิใจด้านบุคลากร 

 
 

ไม่มี 

จต 342  จิตวทิยาการรู้สึกตัว                          3(3-0-6) 
PG 342  Psychology of Consciousness 
         ศึกษาธรรมชาติของสภาวะการรู้ สึกตัวในมิติทางด้าน
ประสาทวิทยา  การรู้คิดและการรับรู้  อิทธิพลทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม สภาวะการนอน ความฝัน การทาํสมาธิ การใช้สารเสพ
ติด  
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ไม่มี 

จต 343  การประเมินสภาพจติใจเบื�องต้น          3(2-2-5) 
PG 343  Introduction to Psychological Assessment 
         ศึกษาวิธีการค้นหาความเจ็บป่วยทางจิตใจ ฝึกการใช้
เครื�องมือหรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกเบื�องต้น การสังเกต 
การสัมภาษณ์เพื�อรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประเมินสภาพ
จิตใจ การรายงานผลและการดูแลให้ความช่วยเหลือเบื�องต้น 

 
 
 

ไม่มี 

จต 344  เทคนิคการให้คาํปรึกษาทางจติวิทยา      3(2-2-5)                       
PG 344  Techniques of Counseling in Psychology 
         ศึ กษ าแนวคิด  และทฤษฎีสําคัญ ที� ใ ช้ประยุกต์ กั บ
กระบวนการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา ตลอดจนการพัฒนา
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ให้คาํปรึกษา และฝึกทกัษะการ
ให้คาํปรึกษาตามกลุ่มทฤษฎีต่างๆ รวมทั�งการมีประสบการณ์ใน
การให้คาํปรึกษากับบุคคลในเบื�องต้น 

 
 
 

ไม่มี 

จต 345  จติวิทยาอาหาร                               3(3-0-6) 
PG 345  Psychology of Food 
         ศึกษาความรู้ เบื� องต้น ความสาํคัญ สาเหตุและผลกระทบ
ของการเลือกบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทาน ผ่าน
มุมมองทางจิตวิทยาเพื�ออภิปรายประเดน็ปัญหาที�เกิดขึ� นจากการ
เลือกบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

 
 
 
 

ไม่มี 

จต 352  การสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา            3(2-2-5) 
PG 352  Psychological Scale Construction  
         ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรทางจติวิทยา เทคนิควิธีการวัด
ตัวแปรทางจิตวิทยา หลักการและกระบวนการสร้างมาตรวัดทาง
จิตวทิยา เทคนิควิธกีารวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดทางจติวิทยา 
จรรยาบรรณและประเดน็ปัญหาที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาและการ
ใช้มาตรวัดทางจิตวิทยา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการวิจัยเพื� อ
พัฒนามาตรวัดทางจิตวทิยา และการเขียนรายงานการสร้างมาตร
วัดทางจติวิทยา 

 
 
 

ไม่มี 

จต 421  จิตวทิยาการเล่น                            3(2-2-5) 
PG 421  Psychology of Play 
         การประยุกต์ใช้ความรู้  ทางจิตวิทยาพัฒนาการในกิจกรรม
การเล่นและของเล่น เพื� อเป็นสื�อในการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตั�งแต่วัยทารกถึงวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการ
ออกแบบกิจกรรมการเล่นและของเล่นที�ช่วยสร้างประสบการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
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ไม่มี 

จต 432  พฤติกรรมองค์การเชิงบวก                 3(3-0-6) 
PG 432  Positive Organizational Behavior 
         ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวก 
ปัจจัยที�ส่งผลและความสาํคัญของพฤติกรรมองค์การเชิงบวกต่อ
สขุภาวะของบุคลากรและประสทิธิผลขององค์การ การวัดประเมิน
และการเสริมสร้างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ตลอดจนการ
ออกแบบโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก 

 
 
 

ไม่มี 

จต 442  จติวิทยากับภาพยนตร์                3(2-2-5) 
PG 442  Psychology at the Movies 
         ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ในภาพยนตร์บนฐานของ
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบาย และวิเคราะห์ประเดน็
เนื� อหาสาํคัญที�กระทบต่อบุคคลและสังคม การใช้สื�อภาพยนตร์
ส่งเสริมพฤติกรรมที�พึงประสงค์  ตลอดจนการผลิตสื�อภาพยนตร์
เชิงจติวิทยาขนาดสั�น 

 
 

 
ไม่มี 

จต 492  โครงการวิจยัทางจิตวิทยา              4(0-12-4) 
PG 492  Research project in Psychology 
         ประยุกต์ความรู้  และฝึกปฏิบัติวิจัยทางจิตวิทยาการเขียน
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา ปัญหาการวิจัย ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื�องมือ วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ และการนําผลไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

 
 
 

ไม่มี 

จต 494 สหกิจศึกษา                                     6(0-40-0) 
PG 494 Co-operative Education 
         ฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์หรือ 480 ชั�วโมง
อย่างต่อเนื�องหรือเทยีบเท่า ณ สถานประกอบการที�เข้าร่วมสหกิจ
ศึกษา โดยปฏบัิติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบนั�น ทั�งนี�
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจะต้องได้รับการดูแล ควบคุม และ
ดําเนินการวัดและประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ที�
ปรึกษาและพนักงานพี�เลี�ยง 

ไม่มี อกช 301 ภาษาอังกฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสูอ่าชีพ 1 3(2-2-5) 
ECP 301 English for Career Preparation I    

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การใช้โครงสร้างภาษา 
และคําศัพท์ที� ใช้ในการสื� อสารนานาชาติที�สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสื�อสารภาษาอังกฤษ
เพื� อ ก ารสื� อ ส ารน าน าชาติ  (Test of English for International 
Communication หรือ TOEIC) ที�คะแนน ��� ขึ� นไป หรือเทยีบเทา่                                      
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ไม่มี อกช 302 ภาษาอังกฤษเพื�อการเตรียมพร้อมสูอ่าชีพ 2 3(2-2-5) 
ECP 302 English for Career Preparation II    

ฝึกและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ม การใช้
โครงสร้างภาษาที�ซับซ้อน และคําศัพท์ในบริบทของการสื�อสาร
วิชาชีพระดับนานาชาติ ที�สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ
สอบวัดระดับความสามารถในการสื�อสารภาษาอังกฤษเพื�อการ
สื� อ ส า ร น า น า ช า ติ  (Test of English for International 
Communication ห รือ  TOEIC) ที� ค ะแนน  60�  ขึ� น ไป  หรือ
เทยีบเทา่ 

 
 


