รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิ ตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชือสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์

หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
1. รหัสและชือหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25480091102679
ชือหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Psychology
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม:
ชือย่อ:
ภาษาอังกฤษ ชือเต็ม:
ชือย่อ:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
วท.บ. (จิตวิทยา)
Bachelor of Science (Psychology)
B.Sc. (Psychology)

. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จํ านวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
. รูปแบบของหลักสูตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรทางวิชาการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าวิชาการ
 หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 หลักสูตรแบบก้ าวหน้ าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาทีใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารและตําราเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศทีสามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ ําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิเห็ นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2555 โดยจะ
เริมใช้ หลักสูตรนีในภาคการศึกษา 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็น ชอบหลั ก สู ต รจากคณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในการประชุ ม
เมือวันที 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม
ครังที 8/2559 เมือวันที 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครังที 3/2560 เมือวันที 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูต รมี ความพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
ในปี การศึกษา 2562
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. อาชีพทีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักจิตวิทยา ปฏิบัติหน้ าทีด้ านการให้ คาํ ปรึกษา ดูแล ป้ องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต
(2) นักจิตวิทยา ปฏิบัติหน้ าทีด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ
และ (3) อาชีพอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการปฏิบัติงานด้ านการศึกษา ด้ านธุรกิจ
อุตสาหกรรม และด้ านสวัสดิการสังคม
. ชื อ นามสกุล เลขบัตรประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุ ฒิการศึ กษาของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับที
1

2

รายชือคณาจารย์
ผศ.ดร. วิธญ
ั ญา วัณโณ

ผศ.ธีระชน พลโยธา

3

อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์

4

อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส

5

อ.ชาญ รัตนะพิสฐิ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจบ
วท.บ. (จิตวิทยา), 2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ), 2546
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจยั
การศึกษา), 2557
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
2538
ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา),
2545
วท.บ (จิตวิทยา), 2537
วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2541
วท.บ. (จิตวิทยา), 2547
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),
วท.บ. (จิตวิทยา), 2548
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ), 2551

สถาบันทีสําเร็จ
การศึกษา

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน
ในสถานทีตัง ได้ แก่ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจํ าเป็ นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุ บันประเทศไทยกําลังเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ เริมขาดแคลนวัยแรงงานทีมีคุณภาพทีจะป้ อนเข้ า
สู่ตลาดแรงงาน และการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ซึงเป็ นการพั ฒนาความร่ วมมือระหว่างภาครั ฐและภาคธุรกิจ
เอกชนทีมีศักยภาพในการพั ฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจทังในประเทศและต่างประเทศจะเกิดการ
สร้ างความเป็ นหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้ านการพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การเคลือนย้ ายแรงงานข้ าม
ประเทศภายใต้ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และการส่งเสริ มแรงงานไทยในต่ างประเทศ รวมถึงมี การ
แข่งขันระหว่ างแรงงานระหว่ างประเทศภายในประชาคมอาเซียนเพิ มสูงขึน นอกจากนียังมีปัญหาด้ านสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยทีเกิดขึนทัวโลก ทําให้ การลงทุกภาคส่วนมีการชะลอตัวเกิดสภาวะการว่ างงานสูงขึนและรายได้ ที
ลดลง ผลทีเกิดตามมา คือ การมีภาระหนีสิน ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อจิตใจของบุคคลทําให้ เกิดความเครียด และ
ปัญหาด้ านสุขภาพจิต
. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับล่ าสุดมุ่งการเสริมสร้ างทุนสังคม (ทุนมนุ ษย์
ทุ น สั งคม ทุ น ทางวั ฒ นธรรม) ให้ ค วามสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและสั งคมไทยสู่ สั งคมคุ ณ ภาพ มุ่ งสร้ า ง
ภู มิ ค้ ุ ม กั น ตั งแต่ ร ะดั บ บุ ค คล ครอบครั ว และสั งคม สามารถจั ด การปั จ จั ย เสี ยง และปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การ
เปลียนแปลง แต่เนืองด้ วยการเปลียนแปลงภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้ สังคมไทยมีความเป็ นวัตถุนิยม ค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยทีดีงามเริมเสือมถอย การให้ ความสําคัญกับศีลธรรมลดลง ความมีอคติระหว่างกลุ่มคนทํา
ให้ ขาดความสามัคคี มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนจนความขัดแย้ งขยายวงกว้ างขึน นอกจากนีโครงสร้ างประชากรที
มีวัยสูงอายุเพิมขึน ขณะทีประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนือง ทําให้ ประเทศไทยเริมเข้ าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เกิดความแตกต่างในบริ บทของการดําเนิ นชีวิตจากช่ องว่ างระหว่ างวัย ซึ งจําเป็ นต้ องเตรี ยมพร้ อม
ทรัพยากรมนุษย์ทมีี อยู่อย่างจํากัดให้ มีคุณภาพสูงสุด
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์ของการเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุจนทําให้ เกิดปัญหาการขาดแคลนวัยแรงงาน ตลอดจนการ
เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ยนของประเทศไทย หลั กสู ตร วท.บ. จิ ตวิ ทยา ตระหนั กถึ งสถานการณ์ ดั งกล่ าวจึ งให้
ความสําคัญกับ การปรั บ ปรุ งหลั กสูตรทีจะเป็ นการช่ วยเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของบั ณ ฑิตจิ ตวิ ทยาให้ เป็ น
แรงงานทีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็ นทียอมรับในระดับสากล สามารถจัดการทรัพยากรบุคคล ประสานงาน
และร่ วมมือในการทํางานกับบุ คลากรต่ างวัฒนธรรมให้ สามารถทํางานตามบริ บทสังคมวัฒนธรรมไทยหรื อ
นานาชาติได้ นอกจากนี สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจในปั จจุ บั น ทีทําให้ ป ระชาชนมีแ นวโน้ มทีจะเกิดปั ญ หา
สุขภาพจิตสูงขึน หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีความพยายามในการ
ปรับปรุงหลักสูตรทีจะช่วยสร้ างองค์ความรู้แก่บัณฑิตจิตวิทยาทีจะเป็ นพืนฐานสําหรับการเสริมสร้ างและการให้
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ความช่วยเหลือด้ านสุขภาพจิตในเบืองต้ นแก่ตนเองและผู้อนให้
ื สามารถดํารงชีวิตได้ อย่างเป็ นปกติสขุ สําหรับ
ปั ญ หาทางสั ง คม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมที มี แ นวโน้ มเสื อมถอยลงทํา ให้ หลั ก สู ต ร วท.บ. จิ ต วิ ท ยาให้
ความสําคัญ กับ การมุ่ งพั ฒนาคนทุ กกลุ่มวั ยให้ สมบู รณ์ ทังด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญ ญาและ
คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนยอมรั บ ความแตกต่ างของความหลากหลายเพื อลดปั ญ หาความขัดแย้ งทาง
ความคิด และสร้ างสันติสขุ ในสังคม ส่วนปัญหาด้ านโครงสร้ างประชากรทีมีการลดลงของวัยเด็กและวัยแรงงาน
แต่มีวัยสูงอายุเพิมขึนอย่างต่อเนือง จึงจําเป็ นต้ องเตรียมความพร้ อมให้ กับประชากรทุกช่วงวัยในการรับมือต่อ
การเปลียนแปลงดังกล่าว หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา จึงให้ ความสําคัญกับการเตรียมบัณฑิตจิตวิทยาให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในพัฒนาการของบุคคลทุกช่วงวัยเพือถ่ายทอดองค์ความรู้ทจํี าเป็ นต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพือลด
ปัญหาความแตกต่างทีเกียวข้ องกับบริบทของการดําเนินชีวิตจากช่องว่างระหว่างวัย
. ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒเป็ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที มี ก ารบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที ให้
ความสําคัญกับการพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ให้ มีคุณภาพ โดยเฉพาะการพั ฒนาบั ณฑิตให้ มีคุณลั กษณะทีพึ ง
ประสงค์ ดังนั น หลั กสูต ร วท.บ.จิ ตวิ ทยา จึ งตอบสนองพั น ธกิจ ของมหาวิ ทยาลั ย เพื อให้ ได้ บุ คลากรด้ าน
จิ ตวิ ทยาทีมี คุณลั กษณะตามอัตลั กษณ์ บั ณฑิ ตของ มศว ประการ คือ 1) ใฝ่ รู้ ตลอดชี วิต ) คิ ดเป็ นทําเป็ น
3) หนักเอาเบาสู้ 4) รู้กาลเทศะ 5) เปี ยมจิตสํานึกสาธารณะ 6) มีทกั ษะสือสาร 7) อ่อนน้ อมถ่อมตน 8) งาม
ด้ วยบุคลิก และ ) พร้ อมด้ วยศาสตร์และศิลป์ นอกจากนี มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒยังให้ ความสําคัญ
กับสมรรถนะทีเกียวข้ องกับ การรั บใช้ สังคมของบั ณ ฑิต หลั กสูตร วท.บ.จิตวิ ทยาจึ งได้ พัฒนาและปรั บปรุ ง
หลั กสูตรเพื อผลิ ตบั ณ ฑิตทีมี ความรู้ ความสามารถในทางวิ ชาการและการพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อเนื องเพื อ
นําไปสู่การรั บ ใช้ สังคมในลั กษณะของการช่ วยแก้ ไขปั ญ หาสังคม และส่งเสริ ม สังคมให้ มีสัน ติสุขบนความ
หลากหลาย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอืนทีเปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเปิ ดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
การจั ดการเรี ยนการสอนในหลั กสูตรมีรายวิ ชาหมวดวิ ชาศึ กษาทัวไปเป็ นส่วนหนึ งของหลั กสูตร
โดยมีมหาวิทยาลัยเป็ นผู้รับผิดชอบ และนิสติ เรียนวิชาโทจากคณะทีนิสติ สนใจเลือกเรียน
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีทีเปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอืนมาเรียน
13.2.1 เปิ ดสอนวิชาโทจิตวิทยา จํานวน หน่วยกิต ให้ กบั นิสติ อืนทีเลือกเรียนรายวิชาโทจิตวิทยา
13.2.2 เปิ ดสอนรายวิชาจิตวิทยาเพือเป็ นวิชาเลือกเสรีให้ กบั นิสติ คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
. การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่ ง ตั งคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา และ
ผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพือทําหน้ าทีประสานงานกับภาควิชา/สาขาวิชา อาจารย์ผ้ ูสอน และนิสิต ในการ
พิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
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13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการจั ดการเรี ยนการสอนหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชา
จิตวิทยาดําเนินการเกียวกับการประสานงานกับผู้สอนรายวิชาทีสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน เพือให้ ได้
เนือหาความรู้และทักษะตามความต้ องการของหลักสูตร
13.3.3 อาจารย์ประจําหลั กสูตรประสานงานกับอาจารย์ผ้ ูสอนด้ านเนื อหาสาระให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พั ฒ นาคนให้ เป็ นมนุ ษ ย์ ที เต็ม ศั ก ยภาพ และส่ งเสริ ม ให้ ค นในสั งคมอยู่ ร่ วมกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข บน
ความหลากหลาย
1.2 ความสําคัญ
สืบเนืองจากกระแสโลกาภิวัฒน์ทมีี การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงยิงขึน
ในปั จจุ บันทําให้ เกิดความเปลียนแปลงทางด้ านต่างๆ อย่างมากมาย ขณะเดียวกันสถานการณ์การปรับตัวเข้ าสู่
การสร้ างภาคีความร่ วมมือทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียจนเกิดเป็ นประชาคมอาเซียน
(ASEAN) จะนําไปสู่การถ่ายโอนแรงงานอย่างเสรีมากยิงขึนจึงเป็ นเหตุกระตุ้นให้ ประเทศไทยเกิดการพัฒนา
ประเทศอย่างยังยืนตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2565) และตาม
กรอบแนวคิดโมเดลประเทศไทย 4.0 ทีมุ่ งขับ เคลื อนประเทศเข้ าสู่ความมันคง มั งคังและยังยืน ซึ งจําเป็ น
จะต้ องสร้ างความแข็งแกร่ งของระบบและโครงสร้ างต่างๆ ภายในประเทศให้ สามารถพึ งพาตนเองได้ มากขึน
และสร้ างภูมิค้ ุ มกันทีดีของประเทศตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยให้ ความสําคัญต่อการนําทุ น
ทางด้ านเศรษฐกิจ ทุ นสังคมทีมีอัตลักษณ์ และมีคุณค่ าเฉพาะตัวของชาติมาบูรณาการร่ วมกับทุนมนุ ษย์ทีมี
คุณภาพเพือ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ ทดั เทียมกับนานาประเทศ ซึงการพัฒนาทุนมนุษย์จาํ เป็ นที
จะต้ องสร้ างทรัพยากรบุคคลของไทยให้ เป็ นคนทีมีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีศักดิศรี
สามารถก้ าวเข้ าสู่สากลได้ อย่างเต็มภาคภูมิ มีความสามารถทางด้ านเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ทมุี ่งให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์ต่างๆ อย่างแท้ จริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เกิดทักษะ
ในการปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมอันนําไปสู่การสร้ างนวัตกรรมด้ านต่างๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ได้ มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
และมีการพั ฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนืองด้ วยการบูรณาการทังภายในสาขาจิตวิทยา และข้ ามสาขาวิชา เพื อให้
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในทางวิชาการและการพั ฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื อง โดยเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรียนรู้ในองค์ความรู้ทางจิตวิทยาทีมีความทันสมัย ให้ เกิดความครอบคลุมในขอบเขตศาสตร์ทางด้ านจิตวิทยา
พืนฐานและศาสตร์ทางด้ านจิตวิทยาประยุกต์ต่างๆ อีกทังมีการเตรียมความพร้ อมทางด้ านภาษาสู่สากล และ
การเชือมโยงทฤษฎีส่กู ารปฏิบัติมากขึนผ่านการนําความรู้ไปใช้ ในการฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงาน และบริการ
วิ ชาการเพื อรั บ ใช้ สั งคม ทีจะทํา ให้ ผ้ ู เรี ยนสามารถนํา ไปต่ อ ยอดในการศึ ก ษาต่ อ หรื อ ประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพให้ ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน เกิดการพัฒนาตนเองและผู้อนื ให้ มีความสมบูรณ์ใน
ด้ านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริ ยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ นสุขเป็ นรากฐานและทุ น
มนุ ษย์ทเปี
ี ยมด้ วยศักยภาพทีสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป เพือให้ สอดคล้ องกับปรัชญาของหลักสูตร คือ
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พั ฒ นาคนให้ เป็ นมนุ ษ ย์ ที เต็ม ศั ก ยภาพ และส่ ง เสริ ม ให้ คนในสั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข บนความ
หลากหลาย
. วัตถุประสงค์
เพือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาทีมีคุณสมบัติ ดังนี
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการ และแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
2. มีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวัดและเครืองมือทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย
พฤติกรรมมนุ ษย์ และการให้ คาํ ปรึกษาเบืองต้ นแก่บุคคล โดยอยู่บนพืนฐานของจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพจิตวิทยา
3. ตระหนั กรู้ ในศั กยภาพของตนเองและผู้ อืน ยอมรั บ ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล และสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยา มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ซึ งประกอบด้ วยแผนพั ฒ นา/
แผนการเปลียนแปลง กลยุทธ์ และตัวบ่ งชี ซึงคาดว่ าจะดําเนินการแล้ วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากการเปิ ดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี
พ.ศ. 2560
เปิ ดรับนิสติ ใหม่ซึงเป็ นรุ่นแรกของหลักสูตรนี
พ.ศ. 2560 - 2563 ให้ นิสติ ปัจจุบัน อาจารย์ผ้ ูสอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสูตร
พ.ศ. 2564
ดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน และสถานการณ์
ภายนอกด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนา/
แผนการเปลียนแปลง
การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี

1. กํากับมาตรฐานหลักสูตรด้ วย
1. ผลการสํารวจข้ อมูลจากนายจ้ าง
การวางแผน กํากับติดตาม และ
ประกอบการ ผู้ใช้ บัณฑิต หรือ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
บุคคล องค์กร และชุมชนภายนอก
และปรับปรุงหลักสูตรด้ วย
รวมทังความต้ องการของ
กระบวนการมีส่วนร่วม
ตลาดแรงงาน เมือครบรอบระยะ
2. จัดให้ มีการตรวจหรือประเมิน
เวลาการปรับหลักสูตร คือ ปี
คุณภาพของหลักสูตรทุกปี
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
3. ศึกษาความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
ดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปี
ของสาขาวิชานันๆ อย่างต่อเนือง
การศึกษา (มคอ.3 - มคอ.7)
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แผนพัฒนา/
แผนการเปลียนแปลง

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี

3. รายงานการนําผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปี การศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษา และ
สัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพึงประสงค์ตามความ
ต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต
4. รายงานการนําผลการดําเนินงาน
ผลการจัดการศึกษา ผลสํารวจ
ร่วมกับผลการตรวจหรือประเมิน
หลักสูตรมาใช้ ประกอบการ
พิจารณาพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร
5. ระดับความพึงพอใจของนิสติ
ปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ทมีี ต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลียไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก 5.00 คะแนน
การพัฒนานิสติ และการพัฒนา 1. ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
1. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ด้ านคุณธรรมจริยธรรมของนิสติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ
2. ส่งเสริมให้ นิสติ เข้ าร่วมกิจกรรม
ไม่ตากว่
ํ า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การประชุมวิชาการ หรือนําเสนอ 2. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
ผลงานในการประชุมวิชาการ
พัฒนาพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
3. การแนะนําการทํางานและ/หรือ
จริยธรรมของนิสติ
การศึกษาต่อ
. โครงการจัดการแนะนําการทํางาน
4. มีอาจารย์ทให้
ี คาํ ปรึกษาทาง
และ/หรือการศึกษาต่อ
วิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิต 4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
แก่นิสติ
คุณลักษณะทีจําเป็ นต่อการ
5. พัฒนาคุณลักษณะทีจําเป็ นต่อ
ประกอบอาชีพ
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แผนพัฒนา/
แผนการเปลียนแปลง

การพัฒนาอาจารย์

การพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน และการประเมิน
ผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี

การประกอบอาชีพ
5. รายชือและประวัติโดยสังเขปของ
6. สนับสนุนให้ ผ้ ูมีประสบการณ์ทาง
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชียวชาญประจํา
วิชาการและวิชาชีพเข้ ามามีส่วนร่วม
สาขาวิชา อาจารย์พิเศษ และ
ในกระบวนการเรียนการสอน
วิทยากร
1. สนับสนุนงบประมาณในการ
. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้ รับการ
พัฒนาอาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้ านการ
ทีปรึกษา
จัดการเรียนการสอน
2. จัดปฐมนิเทศด้ านการจัดการ
. อาจารย์ผ้ ูสอนทุกคนมีความรู้
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
ความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และ
และการประเมินผลการ
เป้ าหมายของการจัดการศึกษา
เรียนรู้สาํ หรับอาจารย์ใหม่
3. อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการ
. กําหนดนโยบายการพัฒนา
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละหนึงครัง
สําหรับอาจารย์ประจํา
. ระะดับความพึงใจของผู้เรียนต่อ
4. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
คุณภาพของการให้ บริการการ
อาจารย์ทปรึ
ี กษาเพือเอือต่อ
ให้ คาํ ปรึกษาและบริการด้ าน
การเรียนรู้และการใช้ ชีวิตของ
ข้ อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรม
ผู้เรียน
เพือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ
เฉลีย ไม่ตากว่
ํ า .51 จาก
คะแนนเต็ม .00
1. รายละเอียดของรายวิชา และ
1. จัดให้ มีรายวิชาทีส่งเสริมทักษะ
รายละเอียดของประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3
ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากการปฏิบัติ
และ มคอ. อย่างน้ อยก่อน
ทังในและนอกห้ องเรียนหรือจาก
การเปิ ดสอนในแต่ละ
การทําวิจัย
ภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
. ออกแบบการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเน้
ี น
ผู้เรียนเป็ นสําคัญ
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แผนพัฒนา/
แผนการเปลียนแปลง

การพัฒนาสิงสนับสนุน
การเรียนรู้

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี

3. ใช้ สอและเทคโนโลยี
ื
หรือ
นวัตกรรมในการสอนเพือส่งเสริม
การเรียนรู้
4. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการดําเนินงานทีรายงานใน
มคอ. ปี ทีแล้ ว
. วิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน
และกระบวนการเรียนรู้
1. จัดสรรงบประมาณทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
2. จัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการจัดบริการของ
สํานักหอสมุดกลาง และ
สํานักคอมพิวเตอร์
3. จัดสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสติ

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ทีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนแต่ละรายวิชาต้ องไม่ตาํ
กว่า . จากคะแนนเต็ม .00

1. รายงานการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนสือการเรียนรู้ อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้ อม
การเรียนรู้
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
ทีมีต่อสิงสนับสนุนการไม่ตากว่
ํ า
3.51 จากคะแนนเต็ม . 0
3. รายงานการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงสิงสนับสนุนการเรียนรู้
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หมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึงแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทังนีขึนอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่ วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ ดังนี
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้สาํ เร็จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตแรกเข้ าของหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา บางคนอาจประสบปั ญ หาในด้ าน
ทักษะการเรียนและการปรับตัวในการเรียน ดังนี
2.3. นิสิตบางคนประสบปัญหาเกียวกับความถนัดในการเรียนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่ม
วิชาทีเกียวข้ องกับคณิตศาสตร์ เช่ น ภาษาอังกฤษ สถิติ และการวิจัย เนืองจากหลักสูตรฯ กําหนดคุณสมบั ติ
ของผู้ สมัครเข้ าเรี ยนว่ าจะต้ องเป็ นผู้ สาํ เร็จการศึ กษาจากระดับชันมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า โดย
ไม่ได้ ระบุแผนการเรียนเฉพาะแผนการเรียนใดแผนการเรียนหนึง ซึงอาจส่งผลต่อความเร็วในการเรียนรู้และ
การทําความเข้ าใจในบทเรียนได้
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2.3.2 นิสติ บางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาหรือการดําเนินชีวิต
2.3.3 นิสิตบางคนประสบปัญหาเรืองการปรับตัว ทังด้ านการเรียน การดําเนินชีวิต การเข้ าสังคมใน
ระบบของมหาวิทยาลัย ซึงมีความอิสระค่ อนข้ างมาก รวมทังปั ญ หาเกียวกับการช่ วยเหลือตนเองขณะศึกษา
หรืออยู่หอพัก
2.3.4 นิสิตบางคนประสบปั ญหาเรืองความชัดเจนของการค้ นหาอัตลักษณ์หรื อบุคลิกภาพตนเอง
ทังด้ านความสามารถส่วนบุคคล ความชอบและความเหมาะสมในการเรียนสาขาจิตวิทยา และการประกอบ
อาชีพในอนาคต
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือแก้ไขปั ญหา/ข้อจํ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 หลักสูตรฯ แนะนํานิ สิตให้ เตรี ยมความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ก่อนเข้ ามา
เรี ยนในหลักสูตร ตังแต่การสอบสัมภาษณ์เพื อเข้ าศึกษาต่อในหลั กสูตร นอกจากนี เมือนิ สิตเข้ ามาเรี ยนใน
หลักสูตรฯ แล้ ว คณะมนุษยศาสตร์กย็ ังมีการเตรียมความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษให้ กบั นิสติ แรกเข้ า โดยจัดให้
นิสิตเรียนและทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เพือส่งเสริมให้ นิสิตมีความพร้ อมด้ านทักษะทางภาษาอังกฤษมาก
ยิงขึน สําหรับปั ญหาเกียวกับความถนัดในการเรียนกลุ่มวิชาทีเกียวข้ องกับคณิตศาสตร์ หลักสูตรฯ ก็ได้ จัดให้
นิสิตเรียนรายวิชาสถิติพืนฐาน ตังแต่ปีการศึกษาที เพือช่วยเสริมความรู้ความเข้ าใจในการต่อยอดสู่รายวิชา
ทีมีความซับซ้ อนด้ านคณิตศาสตร์มากยิงขึนในชันปี ต่อๆ ไป
2.4.2 หลักสูตรฯ สํารวจความต้ องการด้ านทุ นการศึ กษาหรื อการดําเนิ นชี วิตของนิ สิตอย่ างต่ อเนือง
ผ่านระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา โดยประชาสัมพั นธ์เกียวกับแหล่ งทุน ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เกียวกับหน่วยงานทีต้ องการรับนิสิตเข้ าทํางานในช่วงหลังเวลาเลิกเรียน นอกจากนี หลักสูตรฯ
ก็ยังมอบทุ นการศึกษาให้ กับนิ สิตทีมีความจําเป็ น มีความตังใจในการเรียน และมีความประพฤติดี หรื อจ้ าง
นิสติ ทีสนใจทํางานเป็ นนิสติ ผู้ช่วยสอนของหลักสูตรฯ เพิมเติมอีกด้ วย
2.4.3 ก่อนเปิ ดภาคเรียนหลักสูตรฯ ร่วมกับนิสติ ปัจจุบันจัดโครงการเพือเตรียมความพร้ อมและแนะ
แนวทางทางด้ านการเรี ยนการสอน การใช้ ชีวิตในมหาวิ ทยาลั ย เช่ น โครงการสานสัมพั น ธ์น้ องพี จิ ตวิ ทยา
นอกจากนี ก็ยังประชาสัมพั น ธ์แ ละกระตุ้น ให้ นิ สิตเข้ าร่ วมกิจกรรมต่ างๆ ทังกิจกรรมระดับ คณะและระดับ
มหาวิ ทยาลั ย เพื อเตรี ยมความพร้ อมให้ กับ นิ สิตด้ านการเข้ าสังคมด้ วย เช่ น โครงการการปฐมนิ เทศ ค่ าย
เสริมสร้ างอัตลักษณ์นิสติ และค่ายเสริมสร้ างแรงบันดาลใจเพือรับใช้ สงั คม
2.4.4 หลักสูตรฯ จัดให้ มีระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษาเพื อดูแลนิสิตอย่างใกล้ ชิด และจัดให้ มีช่องทางการ
ให้ คาํ ปรึกษาแก่นิสติ โดยนักจิตวิทยาให้ คาํ ปรึกษาเพือให้ นิสิตได้ รับความสะดวกและเป็ นการช่วยเหลือให้ นิสิต
เกิดความเข้ าใจและสามารถค้ นหาอัตลักษณ์ของตนเอง อีกทังหลักสูตรฯ ยังได้ จัดโครงการแนะแนวตามทีได้
กล่าวไปในข้ างต้ น และจัดรายวิชาเรียนพืนฐานเพือให้ นิสิตเกิดความเข้ าใจเกียวกับเนือหาโดยรวมของศาสตร์
ทางจิตวิทยา รวมทังการประยุกต์เพือใช้ ประกอบอาชีพในอนาคต
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํ านวนนิสิต
ชันปี ที 1
ชันปี ที 2
ชันปี ที 3
ชันปี ที 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2560
75
75
-

จํ านวนนิสิตแต่ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
75
75
75
75
75
75
75
75
75
150
225
300
75

2564
75
75
75
75
300
75

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพือใช้ ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปี 2560 ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
2,250,000 4,500,000 6,750,000 9,000,000 11,250,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จํานวนรับ)
2,250,000 4,500,000 6,750,000 9,000,000 11,250,000
รวมรายรับ
2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
หมวดการจัดการเรียนการสอน
. ค่าสอน
(ค่าตอนแทนอาจารย์พิเศษและคณะร่วมสอน)
. ค่าวัสดุ
(วัสดุสาํ นักงานและวัสดุการเรียนการสอน)
. ทุนและกิจกรรมนิสติ
. งบพัฒนาบุคลากร
. งบสนับสนุนการวิจัย
. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางของคณะ
. ค่าสาธารณูปโภค
. ค่าพัฒนาสถานที ครุภัณฑ์
. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย

ปี งบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

414,375

828,750 1,243,125 1,657,500 1,657,500

414,375
157,500
108,750
108,750
217,500
108,750
108,750
337,500

828,750 1,243,125 1,657,500 1,657,500
315,000 472,500 630,000 630,000
217,500 326,250 435,000 435,000
217,500 326,250 435,000 435,000
435,000 652,500 870,000 870,000
217,500 326,250 435,000 435,000
217,500 326,250 435,000 435,000
675,000 1,012,500 1,350,000 1,350,000
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รายละเอียดรายจ่าย
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
(95 บาท/คน/ภาคการศึกษา)
. ค่าบํารุงห้ องสมุด
( บาท/คน/ภาคการศึกษา)
. ค่าบํารุงฝ่ ายกิจการนิสติ
( บาท/คน/ภาคการศึกษา)
. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
( บาท/คน/ภาคการศึกษา)
. ค่าบํารุงด้ านการกีฬา
( บาท/คน/ภาคการศึกษา)
รวมรายจ่ าย

ปี งบประมาณ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

142,500

285,000

427,500

570,000

570,000

135,000

270,000

405,000

540,000

540,000

127,500

255,000

382,500

510,000

510,000

97,500

195,000

292,500

390,000

390,000

90,000
135,000 180,000 180,000
45,000
2,523,750 5,047,500 7,571,250 10,095,000 10,095,000

. ระบบการศึกษา
 แบบชันเรียน
 แบบทางไกลผ่านสือสิงพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือแพร่ภาพและเสียงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
2. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่ วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
. หลักสูตร
. . จํ านวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
- พืนฐานวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- วิชาฝึ กงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวดวิชาโท
รวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
137 หน่วยกิต

. . รายวิชา
คําอธิบายความหมายของรหัสวิชา ดังนี
รหัส จต
หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยา
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชันปี ทีเปิ ดสอน
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี
เลข 0
หมายถึง วิชาพืนฐาน
เลข 1
หมายถึง จิตวิทยาบุคลิกภาพ
เลข 2
หมายถึง จิตวิทยาพัฒนาการ
เลข 3
หมายถึง จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เลข 4
หมายถึง สุขภาพจิต และความสุข
เลข 5
หมายถึง ระเบียบวิธกี ารศึกษาทางจิตวิทยา
เลข 8
หมายถึง บูรณาการทางจิตวิทยา
เลข 9
หมายถึง วิชาพิเศษเฉพาะสาขา
เลขรหัสตัวสุดท้ าย หมายถึง ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
คําอธิบายความหมายของเลขรหัสแสดงจํ านวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที 1 หมายถึง จํานวนชัวโมงบรรยาย
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เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที 2 หมายถึง จํานวนชัวโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บ ตัวที 3 หมายถึง จํานวนชัวโมงทีศึกษาด้ วยตนเอง
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป มีหน่วยกิตโดยรวมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี
. กลุ่มวิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า 20 หน่วยกิต ดังนี
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร
9 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
8 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต* ดังนี
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
*(คณะ หลักสูตร หรือนิสติ มีอสิ ระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม . หรือ . หรือ . เพิมเติม
ตามความต้ องการให้ ครบ หน่วยกิต)

1. กลุ่มวิชาบังคับ ไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต ดังนี

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร กําหนดให้เรียนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1.1 ภาษาไทย กําหนดให้เลือกเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 111 ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาต่างประเทศ กําหนดให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
3(2-2-5)
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 2
SWU 124 English for International Communication II
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1.2 กลุ่มวิ ชาบู รณาการ (วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กําหนดให้เลือ กเรี ย น
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่ ม วิ ช าบู รณาการ (มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์) กํ าหนดให้เลื อ กเรี ยนไม่ น อ้ ยกว่ า
8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 151 การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
3(3-0-6)
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
SWU 261 Active Citizens
2. กลุ่มวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต (คณะ หลักสูตร หรือนิสิต มีอิสระในการเรียนวิชาเลือกตามกลุ่ม
. หรือ . หรือ . เพิมเติม ตามความต้ องการให้ ครบ หน่วยกิต) ดังนี
2.1 กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) กําหนดให้เลือกเรียนไม่
น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพือชีวิตและสิงแวดล้ อมทีดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพือสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
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มศว 247
SWU 247
มศว 248
SWU 248
มศว 341
SWU 341

อาหารเพือชีวิต
Food for Life
พลังงานทางเลือก
Alternative Energy
ธุรกิจในโลกดิจิทลั
Business in a Digital World

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

2.2 กลุ่มวิชาบู รณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สามารถเลือกเรียนเพิ มเติมจากรายวิชา
ต่อไปนี
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
มศว 256 การอ่านเพือชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
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มศว 265
SWU 265
มศว 266
SWU 266
มศว 267
SWU 267
มศว 268
SWU 268
มศว 351
SWU 351
มศว 352
SWU 352
มศว 353
SWU 353
มศว 354
SWU 354
มศว 355
SWU 355
มศว 356
SWU 356
มศว 357
SWU 357
มศว 358
SWU 358
มศว 361
SWU 361
มศว 362
SWU 362
มศว 363
SWU 363

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
Economic in Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
Social Psychology for Living
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพือพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพือชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้ องถิน
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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มศว 364 กิจการเพือสังคม
SWU 364 Social Enterprise
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
มศว 131 ลีลาศ
SWU 131 Social Dance
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU 132 Personal Fitness
มศว 133 การวิงเหยาะเพือสุขภาพ
SWU 133 Jogging for Health
มศว 134 โยคะ
SWU 134 Yoga
มศว 135 ว่ายนํา
SWU 135 Swimming
มศว 136 แบดมินตัน
SWU 136 Badminton
มศว 137 เทนนิส
SWU 137 Tennis
มศว 138 กอล์ฟ
SWU 138 Golf
มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นาหนั
ํ ก
SWU 139 Weight Training

2(1-2-3)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี
1. วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต
2. พืนฐานวิชาเอก
18 หน่วยกิต
3. วิชาเอกบังคับ
35 หน่วยกิต
4. วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
5. วิชาฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
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1. วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
12 หน่วยกิต
อกช
ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ
ECP 301 English for Career Preparation I
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
ECP 302 English for Career Preparation II
จต 251 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
PG 251 English for Psychology 1
จต 252 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
PG 252 English for Psychology 2
2. พืนฐานวิชาเอก
18 หน่วยกิต
จต 101 จิตวิทยาพืนฐาน
PG 101 Foundation of Psychology
จต 151 สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
PG 151 Statistics for Psychology
จต 351 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
PG 351 Psychological Measurement and Testing
จต 352 การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
PG 352 Psychological Scale Construction
จต 451 วิธกี ารวิจัยทางจิตวิทยา
PG 451 Research Methods in Psychology
3. วิชาเอกบังคับ
35 หน่วยกิต
จต 102 ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
PG 102 Introduction to Biological Psychology
จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ
PG 103 Emotion and Motivation
จต 104 การรับสัมผัสและการรับรู้
PG 104 Sensation and Perception
จต 105 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
PG 105 History and Schools of Psychology

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
3(2-2-5)
4(3-2-7)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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จต 121
PG 121
จต 201
PG 201
จต 211
PG 211
จต 231
PG 231
จต 241
PG 241
จต 341
PG 341
จต 492
PG 492

จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
จิตวิทยาการเรียนรู้
Psychology of Learning
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
Personality Theories
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
จิตวิทยาอปกติ
Abnormal Psychology
การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
Introduction to Counseling Psychology
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา
Research project in Psychology

4. วิชาเอกเลือก

3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(0-12-4)

ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต

*หมายเหตุ
1. หลักสูตรกําหนดให้ ผ้ เู รียนเลือกเรียนกลุ่มวิชา 3.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือ 3.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือ 3.3 กลุ่มวิชาสุขภาพจิต และความสุข
2. ผู้เรียนจะต้ องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาทีได้ เลือกไว้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาของกลุ่มวิชาอืนๆ เพิมเติมได้

จต
PG 221
จต 222
PG 222
จต 3
PG 223
จต 4
PG 224
จต
PG 321

3.1 กลุ่มวิชาจิ ตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาเด็ก
Child Psychology
พัฒนาการการรู้คิด
Cognitive Development
จิตพยาธิสภาพในเด็ก
Child Psychopathology
การประเมินพัฒนาการเบืองต้ น
Introduction to Developmental Assessment
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขันนํา
Introduction to Early Intervention

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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จต
PG 322
จต
PG 323
จต
PG 324
จต 421
PG 421
จต 22
PG 422
จต
PG 232
จต
PG 233
จต
PG 234
จต 235
PG 235
จต 331
PG 331
จต 332
PG 332
จต 333
PG 333
จต 334
PG 334
จต 431
PG 431
จต 432
PG 432

จิตวิทยาวัยรุ่น
Adolescent Psychology
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
Psychology of Adulthood
จิตวิทยาผู้สูงอายุ
Psychology of Aging
จิตวิทยาการเล่น
Psychology of Play
จิตวิทยาครอบครัว
Family Psychology
3.2 กลุ่มวิชาจิ ตวิทยาสังคม และจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เจตคติและการวัด
Attitudes and Measurement
จิตวิทยาการสือสาร
Psychology of Communication
จิตวิทยาผู้บริโภค
Consumer Psychology
บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน
Personality and Adjustment in Working
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Industrial and Organizational Psychology
ภาวะผู้นาํ และการทํางานเป็ นทีม
Leadership and Teamwork
การฝึ กอบรม
Training
การประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร
Assessment for Personnel Decision
จิตวิทยาสิงแวดล้ อมและการท่องเทียว
Environmental and Tourism Psychology
พฤติกรรมองค์การเชิงบวก
Positive Organizational Behavior

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.3 กลุ่มวิชาสุขภาพจิ ต และความสุข
จต 242 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
PG 242 Psychology of Human Relations
จต 243 จิตวิทยาเชิงบวก
PG 243 Positive Psychology
จต 244 จิตวิทยากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
PG 244 Psychology of Socio-Cultural Diversities
จต 245 พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
PG 245 Deviant Behavior
จต 342 จิตวิทยาการรู้สกึ ตัว
PG 342 Psychology of Consciousness
จต 343 การประเมินสภาพจิตใจเบืองต้ น
PG 343 Introduction to Psychological Assessment
จต 344 เทคนิคการให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
PG 344 Techniques of Counseling in Psychology
จต 345 จิตวิทยาอาหาร
PG 345 Psychology of Food
จต 441 จิตวิทยาสุขภาพ
PG 441 Health Psychology
จต 442 จิตวิทยากับภาพยนตร์
PG 442 Psychology at the Movies
3.4 กลุ่มวิชาพิเศษทางจิ ตวิทยา
จต 481 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา
PG 481 Seminar on Psychological issues
จต 491 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
PG 491 Independent Study in Psychology
5. วิชาฝึ กงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
จต 493 การฝึ กงาน
PG 493 Practicum
จต 494 สหกิจศึกษา
PG 494 Co-operative Education

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(1-4-4)
3(0-9-6)

3(0-9-6)
6(0-40-0)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกวิชาใดทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ เป็ นวิชาเลือกเสรีจาํ นวนไม่น้อยกว่ า
หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาโท*
กําหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
นิสติ อาจเลือกเรียนจากวิชาโททีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปัจจุบันเพียง วิชา
เป็ นวิชาโทจํานวนไม่น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต ทังนี โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทปรึ
ี กษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึงรับผิดชอบวิชาโท
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษากรณีไม่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 10 หน่วยกิต
มศว 111
ภาษาไทยเพือการสือสาร
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
มศว 151
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก)
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต
จต 101
จิตวิทยาพืนฐาน
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
จต 102
ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
จต 121
จิตวิทยาพัฒนาการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 9 หน่วยกิต
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 2
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิตัล
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่ งการเรียนรู้
วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก)
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต
จต 151
สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
จต 103
อารมณ์และแรงจูงใจ
จต 104
การรับสัมผัสและการรับรู้
จต 105
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 3 หน่วยกิต
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
จต 251
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต
จต 201
จิตวิทยาการเรียนรู้
จต 211
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
3(3-0-6)

19 หน่วยกิต

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
จต 252
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
จต 231
จิตวิทยาสังคม
จต 241
จิตวิทยาอปกติ
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18 หน่วยกิต
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ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต
จต 351
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
จต 341
การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต

4(3-2-7)
3(3-0-6)

19 หน่วยกิต

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
อกช
ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต
จต 352
การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต
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ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
อกช 302
ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ II
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต
จต 451
วิธกี ารวิจัยทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: วิชาฝึ กงาน 3 หน่วยกิต
การฝึ กงาน
จต 493
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-2-7)

3(0-9-6)
19 หน่วยกิต

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา
จต 492
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
4(0-12-4)
7 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แผนการศึกษากรณีเข้าร่วมสหกิจศึกษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 10 หน่วยกิต
มศว 111
ภาษาไทยเพือการสือสาร
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
มศว 151
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก)
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต
จต 101
จิตวิทยาพืนฐาน
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
จต 102
ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
จต 121
จิตวิทยาพัฒนาการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 9 หน่วยกิต
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 2
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิตัล
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่ งการเรียนรู้
วิชากลุ่มพลานามัย (เลือก)
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต
จต 151
สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
จต 103
อารมณ์และแรงจูงใจ
จต 104
การรับสัมผัสและการรับรู้
จต 105
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป 3 หน่วยกิต
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
จต 251
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 7 หน่วยกิต
จต 201
จิตวิทยาการเรียนรู้
จต 211
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-2-7)
3(3-0-6)

19 หน่วยกิต

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
จต 252
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 6 หน่วยกิต
จต 231
จิตวิทยาสังคม
จต 241
จิตวิทยาอปกติ
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18 หน่วยกิต
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ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป (เลือก) 2-3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต
จต 351
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 3 หน่วยกิต
จต 341
การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต

4(3-2-7)
3(3-0-6)

19 หน่วยกิต

ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาศึกษาทัวไป (เลือก) 3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
อกช
ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 3 หน่วยกิต
จต 352
การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต
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ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาเฉพาะ: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
อกช 302
ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ II
วิชาเฉพาะ: พืนฐานวิชาเอก 4 หน่วยกิต
จต 451
วิธกี ารวิจัยทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
4(3-2-7)

20 หน่วยกิต

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
รหัสวิชา
ชือวิชา
วิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ 4 หน่วยกิต
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา
จต 492
วิชาเฉพาะ: วิชาฝึ กงาน 6 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
จต 494
รวม

หน่วยกิต
4(0-12-4)

6(0-40-0)
10 หน่วยกิต
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. . คําอธิบายรายวิชา
. . . หมวดวิชาศึกษาทัวไป
) กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร
มศว
ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสือสาร การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ ความคิด และกล
วิธีการใช้ ภาษาไทยเพื อการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ
และพรรณนาความ
มศว
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศใน
สถานการณ์ ต่ า งๆ ผ่ านการทําแบบฝึ กหั ด การฟั งและการพู ด โดยใช้ ก ระบวนการเรี ยนรู้ สื อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีหลากหลายทังในและนอกห้ องเรียน
มศว
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ ต่างๆ ผ่ านการทําแบบฝึ กหั ดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ สือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีหลากหลายทังในและนอกห้ องเรียน
มศว
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสําหรั บผู้เรียนทีใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ น
ภาษานานาชาติ ทังคําศั พท์ สํานวน ประโยค ไวยากรณ์ ทีซั บ ซ้ อน และการออกเสียง ฝึ กปฏิบั ติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสือ และกิจกรรมการเรียนรู้ทหลากหลายทั
ี
งในและนอกห้ องเรียน
มศว
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการเขียนสําหรับผู้เรียนทีใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ น
ภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรี ยงความในหัวข้ อทีหลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทังใน
และนอกห้ องเรียน
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2) กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบืองต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที
เหมาะสมสําหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพือสุขภาพ
มศว
สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลักการพื นฐานของการสร้ างและพั ฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน
และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนือและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว
การวิงเหยาะเพือสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกําลังกายด้ วยการวิงเหยาะ การวิงเหยาะทีมุ่งเน้ นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิ ต
และความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายด้ วยการวิงเหยาะเพือสุขภาพ
มศว 4 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบื องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของ
ร่างกายเพือสุขภาพ
มศว
ว่ายนํา
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิ คและทักษะเบื องต้ นของการว่ ายนํา การว่ ายนําท่าต่างๆ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกาย กติกา
การแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนําเพือสุขภาพ
มศว 6 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลือนที การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้ าตา
ข่าย กลวิธกี ารเล่นประเภทเดียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพือ
สุขภาพ
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มศว 7 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิ คและทักษะเบืองต้ นในการเล่ นเทนนิ ส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่ น
ประเภทเดียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพือสุขภาพ
มศว 8 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวียงไม้ กติกาการเล่ นกอล์ ฟ การใช้ และเก็บ
รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพือสุขภาพ
มศว
การฝึ กโดยการใช้ นาหนั
ํ ก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิคการออกกําลังกายแบบใช้ เครืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึ กโดยการใช้ นาหนั
ํ กและการประยุกต์
กายวิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของระบบโครงร่ างและกล้ ามเนื อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึ กโดยการใช้
นําหนักเพือสุขภาพ
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว
ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสือสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การประเมินสือ
สารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายทีเกียวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทลั และแนวทางการป้ องกัน
การนําเสนอในรู ป แบบต่ างๆ การจั ดการความรู้ เพื อการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และการรู้ เท่าทัน สือสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิ วัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลทีมีผลกระทบต่ อสังคมในด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง และสิงแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทังวิเคราะห์แนวโน้ ม
ของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
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มศว 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์ กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาํ หรับผู้บริ โภค
และการคํานวณภาษี คณิ ตศาสตร์ กับ ความงาม การวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การแปลความหมาย การประยุ กต์ใช้
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจั ดการทางการเงิน เครื องมือทางการเงินในการบริ หารสภาพคล่ องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี และการวางแผนลงทุน
มศว 4 วิทยาศาสตร์เพือชีวิตและสิงแวดล้ อมทีดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมีี ต่อวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อม และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม
มศว 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ทมีี บทบาทในเหตุการณ์สาํ คัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้ อนคิดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับ บริ บ ทสังคมไทยใน
ปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพือสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึกษาองค์ประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสําคัญทีมีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิต ของมนุ ษ ย์ สาเหตุ วิ ธีป้ องกั น และการรั ก ษา การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิต เชิ งสร้ า งสรรค์ แ ละการ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
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มศว 247 อาหารเพือชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกช่วงวัย อาหารเพือสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลั กการเลื อกซื อและการเก็บรั กษาอาหาร การเลื อก
บริโภคด้ วยปัญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบทีปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 2 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่ วม การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ น
มิ ต รกั บ สิงแวดล้ อม การจั ดการพลั งงานชุ มชน ขยะชุ ม ชน และวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ด้ วยภูมิ ปั ญ ญาและเทคโนโลยี ที
เหมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึ กษาแนวคิดและหลั กการทําธุรกิจ ในโลกดิจิ ทัล แนวปฏิบั ติ หลั กจริ ยธรรมและกฎหมายทีเกียวข้ อ ง
นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทัวไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิ โรฒ เป้ าหมายทีแท้ จริ งของการศึ กษาในระดับอุดมศึ กษา ความสําคัญ และแนวทางการพั ฒนาพฤติกรรม
จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสือสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่าง
มีวิจารณญาณ
มศว
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับสังคม ทังสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลียนแปลงทางสังคม
ต่อการดําเนิ นชีวิตและสิงแวดล้ อม ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนือง และการดําเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
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มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์ จิตวิญ ญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุ ษย์ โดยใช้ ดนตรี เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทังฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 52 สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรี ยศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ ในเชิ งบูรณาการทังทีเกียวข้ องกับธรรมชาติ ศิลปะ
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะทีผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสงแวดล้
ิ
อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึ กษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิ ธี แนวทางปฏิบั ติของสุน ทรี ยสนทนา ระดับ ของการสือสาร การประยุ กต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่ วมกัน
ผ่านศิลปะการฟั งอย่างลึกซึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ ครวญ และการฝึ กปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที
หลากหลาย
มศว 54 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกียวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการทีก่อให้ เกิดความงามและสุนทรี ยะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมทีหลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนู ญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนําชีวิตไปสู่เป้ าหมายทีดีงาม หลักการปฏิบัติ
ตนในฐานะสมาชิกทีดีของชุ มชน และหลักการพั ฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์ และสร้ างแนวทางการพั ฒนาตนเอง
พร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 56 การอ่านเพือชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ ง
เรียนรู้ทหลากหลาย
ี
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มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทังในอดีตและร่ วมสมัย การวิเคราะห์
วรรณกรรมทีก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 58 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรี ยมภาษาและเนือหา การ
เรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 61 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกียวกับพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ าทีพลเมืองตามรัฐธรรมนู ญ ความสําคัญของการยึดหลักสันติวิธี
ในการดําเนิ นชี วิต การมี จิตสํานึ กสาธารณะและการมี ส่วนร่ วมลดความเหลื อมลําในสังคม รวมทังแนวทางการ
ปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 62 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ทเป็
ี นพลังขับเคลือนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุ บัน
วิเคราะห์กระบวนการเปลียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของ
โลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชือ วัฒนธรรม และ
การจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทังแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ทมีี อุดมการณ์เกียวกับ
สันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 64 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้ านโครงสร้ างทางสังคม
เชือชาติ ศาสนา การศึกษา ทีมีผลต่อความเชือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และ
การปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
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มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึ กษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศทีมี อิทธิพลต่ อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบต่อ
การดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 66 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั วไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เปรี ย บเที ย บกั บ
เศรษฐศาสตร์ ก ระแสหลั ก โดยการเรี ยนรู้ จ ากโครงการอั น เนื องมาจากพระราชดําริ การวิ เคราะห์ ห าแนวทาง
ประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสู่การพึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม เพือการพัฒนาอย่างยังยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกียวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน
มศว 68 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ทมีี ผลกระทบสําคัญต่อการเปลียนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดยการเรียนรู้แบบ
วิจัยเป็ นฐาน เพือให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึงและสามารถเชือมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิงแวดล้ อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพั ฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่ างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติทดีี ต่อตนเองและผู้อืน มารยาทพืนฐาน
ทางสังคม ทักษะสือสารและการสร้ างสัมพันธภาพทีดีงามกับผู้อนื
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มศว 2 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทังกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรัชญาทีเป็ นกระบวนการคิดทีสัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิงแวดล้ อม บนพืนฐานความมีเหตุผล
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 3 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสําคัญของวิธีคิด
อย่ างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพั ฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ความจริ ง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณ ธรรม
จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิงแวดล้ อม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธกี ารพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิและ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมทีสําคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมเพือชุมชนและสิงแวดล้ อม พร้ อมทังนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 5 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมทีเกียวข้ องกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุ ทธธรรม ทังในเชิ งวิทยาศาสตร์ ปรั ชญา และศาสนา การวิ เคราะห์ และพั ฒนาแนวทางการดําเนิ นชี วิตทีมี
ศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พืนฐานทางชีววิทยาทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมมนุ ษย์ ตัวแปรทาง
สังคมทีทําให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทาง
สังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญ หาความขัด แย้ ง การส่ งเสริ ม พฤติก รรมเอือสังคมและการดํา เนิ น ชี วิต อย่ างมี
ความสุข
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มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึ กษาแนวคิดและกระบวนการเสริ มสร้ างสุขภาพจิ ต การปรั บตัวในสังคม การวิเคราะห์ สาเหตุและการ
ป้ องกันสุขภาพจิตเสือมโทรม รวมทังการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
มศว 58 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพือพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์ แลกเปลียนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมทีตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพั ฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อ
การพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 6 มศว เพือชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสติ เพือเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทังเสริมสร้ างสัมพันธภาพ
ทีดีและเชือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 62 ภูมิปัญญาท้ องถิน
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิน ความสัมพั นธ์ของภูมิปัญญาท้ องถินกับการดํารงชีวิตและพั ฒนาการของ
ชุ มชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ กับการพั ฒนาภูมิปัญญาท้ องถิน โดยการเรี ยนรู้ ร่วมกับชุ มชน
เพื อหาแนวทางสืบสานและพั ฒนาตามบริ บทสังคม รวมทังประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต การพั ฒนา
ชุมชน และการอนุรักษ์สงแวดล้
ิ
อม
มศว 63 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึ กษาค้ น คว้ าและพั ฒ นาสัม มาชี พ ชุ ม ชนทีผู กพั น และเคารพในธรรมชาติ สิงแวดล้ อม คุ ณ ธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสํานึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักดิศรีของชุมชน อันจะทําให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนทีเข้ มแข็งและยังยืน
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มศว 64 กิจการเพือสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพือสังคม
เรี ยนรู้ กิจ การเพื อสังคมในรู ป แบบต่ างๆ วิ เคราะห์ สังเคราะห์ องค์ค วามรู้ จ ากกิจ การเพื อสังคมต้ น แบบ และ
นําเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพือสังคม พร้ อมทังฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ
3(2-2-5)
ECP 301 English for Career Preparation I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่าน การฟั ง การใช้ โครงสร้ างภาษา และคําศัพท์ทใช้
ี ในการสือสารนานาชาติที
สอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษเพื อการสือสารนานาชาติ
(Test of English for International Communication หรือ TOEIC) ทีคะแนน
ขึนไป หรือเทียบเท่า
อกช 302 ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่อาชีพ 2
3(2-2-5)
ECP 302 English for Career Preparation II
ฝึ กและพัฒนาทักษะการฟัง การอ่านแบบเข้ ม การใช้ โครงสร้ างภาษาทีซับซ้ อน และคําศัพท์ในบริบท
ของการสือสารวิชาชีพระดับนานาชาติ ทีสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการสอบวัดระดับความสามารถ
ในการสือสารภาษาอังกฤษเพื อการสือสารนานาชาติ (Test of English for International Communication
หรือ TOEIC) ทีคะแนน 60 ขึนไป หรือเทียบเท่า
จต 251 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
3(2-2-5)
PG 251 English for Psychology 1
ฝึ กทักษะด้ านการฟัง และการอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษในเนือหาด้ านจิตวิทยา เรียนรู้เนือหา
และศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยา
จต 252 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
3(2-2-5)
PG 252 English for Psychology 2
ฝึ กทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ในเนือหาวิชาการด้ านจิตวิทยาและการวิจัย
เรียนรู้เทคนิค สือสารความรู้ทางวิชาการด้ านจิตวิทยา
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2) พืนฐานวิชาเอก
จต 101 จิตวิทยาพืนฐาน
3(3-0-6)
PG 101 Foundation of Psychology
ศึกษาความรู้พืนฐานศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยเป็ นการให้ ความรู้เบืองต้ นเกียวกับจิตวิทยา ประวัติ
และแนวคิด ระเบียบวิธวี ิจัย พัฒนาการ สมองและพันธุกรรม การรับรู้ การสัมผัส การเรียนรู้ การจําและการ
ลืม เชาวน์ปัญญา อารมณ์และแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมอปกติ
จต 151 สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 151 Statistics for Psychology
ศึกษาความสําคัญของวิชาสถิติในการวิจัยทางจิตวิทยาธรรมชาติของข้ อมูลในจิตวิทยา มโนทัศน์ทาง
สถิติและวิธกี ารคํานวณทังด้ วยมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้ น การแจก
แจงความถีการวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลางการวั ดการกระจายคะแนนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย
สหสั ม พั น ธ์ แ ละการทํา นายอย่ า งง่ า ย ตั ว อย่ า งการใช้ ส ถิ ติ ในงานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาและสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน การประเมินความถูกต้ องของการใช้ สถิติ และผลกระทบเชิงจริยธรรม
จต 351 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 351 Psychological Measurement and Testing
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบืองต้ น และการฝึ กปฏิบัติเกียวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
แบบทดสอบมาตรฐาน การบริ หารการทดสอบการให้ คะแนนและแปลผลการทดสอบ การวิ เคราะห์
คุณภาพของแบบทดสอบ จรรยาบรรณและประเด็นทางสังคมเกียวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
การประยุกต์หลักการวัดเพือการทดสอบทางจิตวิทยาในบริบทของสังคมปัจจุบัน
จต
การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PG 352 Psychological Scale Construction
ศึ กษาธรรมชาติของตัวแปรทางจิ ตวิ ทยา เทคนิ ควิ ธีการวั ดตัวแปรทางจิ ตวิ ทยา หลั กการและ
กระบวนการสร้ า งมาตรวั ด ทางจิ ต วิ ท ยา เทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพของมาตรวั ด ทางจิ ต วิ ท ยา
จรรยาบรรณและประเด็นปั ญหาทีเกียวข้ องกับการพั ฒนาและการใช้ มาตรวัดทางจิตวิทยา ตลอดจนการ
ฝึ กปฏิบัติการวิจัยเพือพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา และการเขียนรายงานการสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
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จต 451 วิธกี ารวิจัยทางจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 451 Research Methods in Psychology
ศึกษาพืนฐานความรู้ แบบแผนการวิจัยทางจิตวิทยา จริยธรรมการวิจัย กระบวนการหาความรู้ใน
ศาสตร์ จิ ต วิ ท ยาด้ วยวิ ธีก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ และแนวโน้ ม ของการวิ จั ยจิ ต วิ ท ยา การฝึ กค้ น คว้ าวิ จั ย
ทางด้ านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางจิตวิทยา และการนําผลการวิจัยทาง
จิตวิทยาไปใช้
3) วิชาเอกบังคับ
จต 102 ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
3(3-0-6)
PG 102 Introduction to Biological Psychology
ศึ ก ษาความรู้ เบื องต้ น เกียวกั บ โครงสร้ า งและการทํา หน้ าทีของระบบประสาท ปั จ จั ย ทางด้ า น
ชีววิทยา สารสือประสาท พันธุกรรม ฮอร์โมนทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ในบริบททางจิตวิทยา
จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ
3(3-0-6)
PG 103 Emotion and Motivation
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และประเภทของอารมณ์และแรงจู งใจ ความสัมพั นธ์ระหว่างอารมณ์กับ
แรงจู งใจ การวัดอารมณ์และแรงจู งใจ ผลของอารมณ์และแรงจู งใจต่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน การ
ส่งเสริมแรงจูงใจและการบริหารจัดการอารมณ์ การให้ ผ้ ูเรียนฝึ กสํารวจตนเองและพัฒนาตนเอง
จต 104 การรับสัมผัสและการรับรู้
3(2-2-5)
PG 104 Sensation and Perception
ศึ ก ษากระบวนการการรั บ สัม ผั ส และการรั บ รู้ บ นพื นฐานทฤษฎี ผลการวิ จั ย การทดลอง และ
ประสบการณ์ ข องบุ ค คล ปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ป รากฏการณ์ ต่ า งๆ รวมทัง ผลของการรั บ รู้ ทีมี ต่ อ
กระบวนการเกิดพฤติกรรม
จต 105 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
PG 105 History and Schools of Psychology
ศึกษาวิวัฒนาการในการศึกษาทางด้ านจิตวิทยาตังแต่แนวคิดทางปรัชญาในยุคกรีกและโรมัน ยุคมืด
ยุคฟื นฟู ศิลปวิทยาการ ยุคทีเริมใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาจิตวิทยา จนถึงปั จจุ บัน โดย
เน้ นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอิทธิพลของการเปลียนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคสมัยทีมีต่อแนวคิดทาง
จิตวิทยา
3(3-0-6)
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จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ
PG 121 Developmental Psychology
ศึ ก ษาหลั ก การและทฤษฎี พั ฒ นาการมนุ ษ ย์ อิ ท ธิ พ ลของพั น ธุ ก รรมและสิ งแวดล้ อ ม รวมถึ ง
พั ฒนาการ ของบุคคลในช่วงวัยต่างๆตังแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ตลอดจนภาระงานพั ฒนาการ และวิกฤติ
พัฒนาการแต่ละช่วงวัย
จต 201 จิตวิทยาการเรียนรู้
4(3-2-7)
PG 201 Psychology of Learning
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ การถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ ออกแบบการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎี และทดลองโดยเน้ นการประยุกต์ในบริบทพฤติกรรมมนุษย์
จต 211 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
PG 211 Personality Theories
ศึ กษาทฤษฎี บุ คลิ กภาพสําคัญ ทีใช้ อยู่ ในปั จจุ บั น ฝึ กวิ เคราะห์ บุ คลิ กภาพทังรายบุ คคลและกลุ่ ม
ปัจจัยทีเป็ นสาเหตุ และเงือนไขต่างๆ ทีมีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและ/หรือกลุ่ม
จต
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
PG 231 Social Psychology
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวิธกี ารศึกษาของวิชาจิตวิทยาสังคม อิทธิพลของบุคคลและสถานการณ์
ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมทางสังคมของบุ คคล การรั บรู้ กระบวนการรู้คิด การได้ รับอิทธิพลทางสังคม
วิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมทังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล พฤติกรรมระหว่างบุคคล และพฤติกรรมกลุ่ม
ทีปรากฏขึนในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง โดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฎี ทีเป็ นผลจากการวิ จัยอย่ างเป็ นระบบ
รวมทังการปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
จต
จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
PG 241 Abnormal Psychology
ศึกษาแนวคิดพื นฐานเกียวกับพฤติกรรมและความผิดปกติทางจิตใจ กลุ่มความผิดปกติทางด้ าน
อารมณ์ กลุ่ ม โรคความวิ ต กกั งวล โรคจิ ต เภท ผ่ า นมุ ม มองทั งทางด้ า นชี ว วิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา และสั ง คม
วัฒนธรรม
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จต
การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
3(3-0-6)
PG 341 Introduction to Counseling Psychology
ศึ กษาความหมาย หลั กการสําคัญ เป้ าหมายของการให้ คําปรึ กษาทางจิ ตวิ ทยา คุ ณ ลั กษณะที
เหมาะสมของผู้ ให้ คาํ ปรึ กษา ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการให้ คาํ ปรึ กษารายบุ คคล กลุ่ ม
ครอบครัว โรงเรียนและองค์การ
จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา
4(0-12-4)
PG 492 Research project in Psychology
ประยุกต์ความรู้ และฝึ กปฏิบัติวิจัยทางจิตวิทยาการเขียนโครงการวิจัยทางจิตวิทยา ปัญหาการวิจัย
ทฤษฎี กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และ
การนําผลไปใช้ ในเชิงปฏิบัติ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
4) วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาจิ ตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
จต
จิตวิทยาเด็ก
PG 221 Child Psychology
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับเด็ก พัฒนาการของเด็กตังแต่ปฏิสนธิจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่น ในด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ สติปัญญาและภาษาปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ปัญหา
ด้ านพัฒนาการและแนวทางในการแก้ ไข และการศึกษาภาคสนาม
จต 222 พัฒนาการการรู้คิด
3(3-0-6)
PG 222 Cognitive Development
ศึ กษาทฤษฎี และงานวิ จัยเกียวกับพั ฒ นาการของกระบวนการทางปั ญ ญา ความคิดความเข้ าใจ
แนวคิดการเรียนรู้และการปรับตัวของมนุษย์ช่วงวัยต่างๆ ตามวุฒิภาวะ
จต 223 จิตพยาธิสภาพในเด็ก
3(3-0-6)
PG 223 Child Psychopathology
ศึ ก ษาลั ก ษณะ สาเหตุ และแนวทางในการดู แ ลเด็ ก ที มี ค วามต้ องการพิ เศษ และเด็ ก ที มี
ความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กทีมีความผิดปกติทงทางด้
ั
านร่างกายและจิตใจ
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จต 224 การประเมินพัฒนาการเบืองต้ น
3(2-2-5)
PG 224 Introduction to Developmental Assessment
ศึกษาเครืองมือวัด หลักการและเทคนิคในการประเมินพัฒนาการเด็กตังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปี
ทังแบบทางการและไม่เป็ นทางการ การเลือกและใช้ เครืองมือวัดทีเหมาะสมกับอายุของเด็ก การฝึ กประเมิน
พัฒนาการ และรายงานผลการประเมินแก่ผ้ ูทเกี
ี ยวข้ อง
3(2-2-5)
จต
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขันนํา
PG 321 Introduction to Early Intervention
ศึกษาหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกียวกับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการแรกเริมสําหรับเด็กทีมี
ปั ญหาทางด้ านพั ฒนาการ ตลอดจนการให้ คาํ แนะนําและความช่ วยเหลือแก่ผ้ ูปกครอง ประยุกต์ความรู้
ด้ านพั ฒนาการในการออกแบบโปรแกรมส่งเสริ มและกระตุ้นพั ฒนาการ โดยคํานึงถึงวิธีการปฏิบัติและ
ผู้เข้ ารับบริการเป็ นสําคัญ
จต
จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
PG 322 Adolescent Psychology
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี ยวกั บ วั ย รุ่ น พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา
บุคลิกภาพ รวมถึงพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาของวัยรุ่น ตลอดจนผลการค้ นคว้ าวิจัยเกียวกับปั ญหาวัยรุ่นใน
ปัจจุบัน
จต
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
3(3-0-6)
PG 323 Psychology of Adulthood
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้ น และตอนกลาง พัฒนาการด้ านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญ ญา บุ คลิ กภาพ ภาระงานพั ฒนาการ รวมทังการดู แลและเตรี ยมตนเองเข้ าสู่วัยสูงอายุทีมี
คุณภาพ แนวทางพัฒนาตนให้ เป็ นผู้ใหญ่ทมีี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
จต
จิตวิทยาผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
PG 324 Psychology of Aging
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกียวกั บ ผู้ สู งอายุ ก ารเปลี ยนแปลงทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั งคม
สติปัญญา บุคลิกภาพ ปั ญหาและผลกระทบจากการเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระบบและกลไกในการดูแลและ
ป้ องกันปัญหาทังทางกาย จิตใจ และสังคมของผู้สงู อายุ
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จต 421 จิตวิทยาการเล่น
3(2-2-5)
PG 421 Psychology of Play
การประยุกต์ใช้ ความรู้ ทางจิ ตวิทยาพั ฒนาการในกิจกรรมการเล่ นและของเล่ น เพื อเป็ นสือใน
การพั ฒ นาด้ านร่ า งกาย อารมณ์ สั งคม สติ ปั ญ ญา ตั งแต่ วัยทารกถึ งวั ย ผู้ ใหญ่ รวมถึ งการออกแบบ
กิจกรรมการเล่นและของเล่นทีช่วยสร้ างประสบการณ์ ความคิดสร้ างสรรค์
จต 42 จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
PG 422 Family Psychology
ศึ ก ษาโครงสร้ าง รู ป แบบและพั ฒ นาการของครอบครั ว บทบาทและสถานภาพที มี ต่ อ
ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี ยนแปลงของครอบครั ว แต่ ล ะช่ ว ง
พัฒนาการ ปัญหาครอบครัวและการหาแนวทางการส่งเสริมความเข้ มแข็งของสถาบันครอบครัว
กลุ่มวิชาจิ ตวิทยาสังคม และจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จต 232 เจตคติและการวัด
3(2-2-5)
PG 232 Attitudes and Measurement
สํารวจทฤษฎีทางจิตวิทยาเกียวกับการก่อตัวและการเปลียนแปลงเจตคติ วิเคราะห์เทคนิคทีใช้ วัด
เจตคติและตัวแปรทีเกียวข้ อง ตลอดจนฝึ กพัฒนามาตรวัดเจตคติในบริบทต่างๆ
จต
จิตวิทยาการสือสาร
3(3-0-6)
PG 233 Psychology of Communication
ศึ ก ษาทฤษฎี ทางจิ ต วิ ท ยาและพฤติก รรมการสื อสารของมนุ ษย์ อิท ธิพ ลของการสือสารต่ อ การ
เปลียนแปลงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมของบุ คคล บุ คลิกภาพ การรั บรู้ แรงจู งใจในการสือสาร การ
สือสารระหว่ างบุ คคล การสือสารภายในกลุ่ ม การสือสารข้ ามวั ฒนธรรม และการสือสารผ่ านสือมวลชน
ปัญหาการสือสารและวิธกี ารแก้ ไข พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการสือสาร
จต 234 จิตวิทยาผู้บริโภค
3(3-0-6)
PG 234 Consumer Psychology
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจในการบริโภคสินค้ า
และบริการ รวมทังประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาเพือใช้ ในการออกแบบสินค้ าและสือโฆษณา
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จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน
3(3-0-6)
PG 235 Personality and Adjustment in Working
ศึ กษาแนวคิดทฤษฎีและลักษณะทางบุ คลิกภาพทีสําคัญ ต่อการทํางาน ความเกียวข้ องระหว่ าง
บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมจริยธรรม การสํารวจตนเองในการดําเนินการปรับปรุง
บุคลิกภาพ ตลอดจนเสริมสร้ างสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
จต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
PG 331 Industrial and Organizational Psychology
ศึ กษาความเป็ นมา ความสําคัญ และขอบข่ ายเนื อหาของจิ ตวิ ทยาอุต สาหกรรมและองค์การ
หลักการวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก การฝึ กอบรมพั ฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวคิดภาวะผู้นาํ และทีมงานเบืองต้ น การจัดการกับความขัดแย้ ง การจัดสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงบทบาทหน้ าทีของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จต 332 ภาวะผู้นาํ และการทํางานเป็ นทีม
3(2-2-5)
PG 332 Leadership and Teamwork
ศึกษาภาวะผู้ นํารูปแบบต่ างๆและเงือนไขในการแสดงออกถึงภาวะผู้ นําอย่างเหมาะสมในการ
กําหนดโครงสร้ างเป้ าหมายและการพั ฒ นากระบวนการในการทํางานเป็ นทีม การพั ฒนาบุ คลิ กภาพ
คุณธรรมและจริ ยธรรมของผู้นาํ การประสานสัมพั นธภาพ และการเสริมสร้ างพลังร่ วม ตลอดจนการ
แก้ ปัญหาการทํางานและพฤติกรรมของบุคคลภายในทีมงาน โดยเน้ นการเรียนรู้ผ่านทางกระบวนการฝึ ก
ปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม
จต
การฝึ กอบรม
3(2-2-5)
PG 333 Training
ศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการจัดฝึ กอบรมเพือพัฒนาบุคลากร สามารถสํารวจ
ความต้ องการการจั ดฝึ กอบรม การสร้ างหลั กสูตร การออกแบบกิจกรรมและสือ ฝึ กการเป็ นวิ ทยากร
ฝึ กอบรมทางจิตวิทยา และการประเมินผลการฝึ กอบรม
จต
การประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร
3(2-2-5)
PG 334 Assessment for Personnel Decision
ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธีการประเมินสําหรับการตัดสินใจด้ านบุคลากร การพั ฒนาเกณฑ์การ
ประเมิน การเลือกใช้ เครืองมือในการประเมิน จรรยาบรรณและแนวทางการป้ องกันความลําเอียงในการ
ประเมิน ตลอดจนฝึ กการพัฒนาเกณฑ์และเครืองมือในการประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร
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จต
จิตวิทยาสิงแวดล้ อมและการท่องเทียว
3(3-0-6)
PG 431 Environmental and Tourism Psychology
ศึ กษาแนวคิดทฤษฎี ทางจิ ตวิทยาเพื อวิเคราะห์ ออกแบบ การจั ดสภาพแวดล้ อมด้ านต่ างๆ ที
ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ และส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม หลักการในการกระตุ้น
จู งใจบุคคลให้ เกิดการท่องเทียวในรูปแบบต่างๆ เพื อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครี ยดด้ วย
ความสมัครใจ ตลอดจนการเสริ มสร้ างจิตสํานึ กและพฤติกรรมอนุ รักษ์ประเพณี ศิ ลปะวัฒนธรรมและ
สิงแวดล้ อมทางธรรมชาติ
จต
พฤติกรรมองค์การเชิงบวก
3(3-0-6)
PG 432 Positive Organizational Behavior
ศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกั บ พฤติ กรรมองค์ การเชิ งบวก ปั จ จั ยที ส่ งผลและความสําคั ญ ของ
พฤติกรรมองค์การเชิ งบวกต่ อสุขภาวะของบุ คลากรและประสิทธิผลขององค์การ การวั ดประเมินและการ
เสริมสร้ างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก ตลอดจนการออกแบบโครงการเสริมสร้ างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
กลุ่มวิชาสุขภาพจิ ต และความสุข
จต
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
PG 242 Psychology of Human Relations
ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญ ของมนุ ษยสัมพั นธ์ในครอบครั ว กลุ่ มเพื อนและองค์การ
เพืออธิบายปั จจัยทีมีผลต่อการเกิดมนุ ษยสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในการสร้ าง พัฒนาและปรับปรุง
มนุษยสัมพันธ์
จต 243 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
PG 243 Positive Psychology
ศึกษาความรู้เบืองต้ น และความสําคัญของจิตวิทยาเชิงบวก ในบริบทของพฤติกรรมทีเกียวข้ องกับ
ความสัมพันธ์เชิงบวก การเห็นคุณค่าในความหมายแห่งชีวิตและจิตวิญญาณ การพัฒนาตนทีส่งผลต่อการ
ดํารงชีวิต
3(3-0-6)
จต 244 จิตวิทยากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
PG 244 Psychology of Socio-Cultural Diversities
ศึกษาความรู้เบืองต้ นและความสําคัญของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุ บัน ผ่าน
มุมมองทางจิตวิทยาเพื ออภิปรายประเด็นปั ญหาทีเกิดขึนจากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม และ
เสริมสร้ างสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
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จต 245 พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
3(3-0-6)
PG 245 Deviant Behavior
ศึกษาพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาในสังคมผ่านการใช้ องค์ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฎีที
เกียวข้ องเพืออธิบาย และวิเคราะห์พฤติกรรม
จต 342 จิตวิทยาการรู้สกึ ตัว
3(3-0-6)
PG 342 Psychology of Consciousness
ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องสภาวะการรู้ สึ ก ตั วในมิ ติ ท างด้ า นประสาทวิ ท ยา การรู้ คิ ด และการรั บ รู้
อิทธิพลทางด้ านสังคมและวัฒนธรรม สภาวะการนอน ความฝัน การทําสมาธิ การใช้ สารเสพติด
จต 343 การประเมินสภาพจิตใจเบืองต้ น
3(2-2-5)
PG 343 Introduction to Psychological Assessment
ศึ กษาวิธีการค้ น หาความเจ็บ ป่ วยทางจิ ตใจ ฝึ กการใช้ เครื องมือหรื อแบบทดสอบทางจิตวิทยา
คลินิกเบืองต้ น การสังเกต การสัมภาษณ์เพื อรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ การประเมินสภาพจิตใจ การ
รายงานผลและการดูแลให้ ความช่วยเหลือเบืองต้ น
จต 344 เทคนิคการให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PG 344 Techniques of Counseling in Psychology
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีสาํ คัญทีใช้ ประยุกต์กับกระบวนการให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา ตลอดจน
การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา และฝึ กทักษะการให้ คาํ ปรึกษาตามกลุ่มทฤษฎี
ต่างๆ รวมทังการมีประสบการณ์ในการให้ คาํ ปรึกษากับบุคคลในเบืองต้ น
จต 345 จิตวิทยาอาหาร
3(3-0-6)
PG 345 Psychology of Food
ศึ ก ษาความรู้ เบื องต้ น ความสํา คั ญ สาเหตุ แ ละผลกระทบของการเลื อ กบริ โภคอาหารและ
พฤติกรรมการรั บประทาน ผ่านมุมมองทางจิตวิทยาเพื ออภิปรายประเด็นปั ญหาทีเกิดขึนจากการเลือก
บริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
จต 441 จิตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
PG 441 Health Psychology
ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญ ของจิ ตวิ ทยาสุขภาพ ปั จจั ยทีส่ งผลต่ อการดู แ ล รั กษา
ป้ องกันและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกายและจิตใจของบุคคลตลอดจนการเผชิญความเครียดและการ
ป้ องกันพฤติกรรมเสียงต่างๆ และฝึ กออกแบบกิจกรรม/โครงการพัฒนาสุขภาพ
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จต
จิตวิทยากับภาพยนตร์
3(2-2-5)
PG 442 Psychology at the Movies
ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ในภาพยนตร์ บนฐานของแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบาย
และวิเคราะห์ประเด็นเนือหาสําคัญทีกระทบต่อบุคคลและสังคม การใช้ สือภาพยนตร์ส่งเสริมพฤติกรรมที
พึงประสงค์ ตลอดจนการผลิตสือภาพยนตร์เชิงจิตวิทยาขนาดสัน
กลุ่มวิชาพิเศษทางจิ ตวิทยา
จต 481 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา
3(1-4-4)
PG 481 Seminar on Psychological issues
สัมมนาปั ญหาสังคมในมุมมองทางด้ านจิตวิทยาเลือกประเด็นปั ญหาสังคมในปั จจุ บันทีสนใจเพื อ
วิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปัญหา
จต 491 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
3(0-9-6)
PG 491 Independent Study in Psychology
ศึ ก ษาอย่ า งละเอี ย ดในเรื องใดเรื องหนึ งในสาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5) วิชาฝึ กงาน
จต 493 การฝึ กงาน
3(0-9-6)
PG 493 Practicum
ฝึ กปฏิบั ติงานในหน่ วยงานในประเทศหรื อต่ างประเทศตามความสนใจภายใต้ ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยศึกษากระบวนการทํางานและสังเกตพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรใน
หน่วยงานเพือทําความเข้ าใจ และอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงานมีการสัมมนาเพือแลกเปลียน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน และบูรณาการความรู้จากการฝึ กปฏิบัติงานกับความรู้จากทฤษฎีด้วย
จต 494 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
PG 494 Co-operative Education
ฝึ กปฏิบัติงานเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ หรื อ 480 ชัวโมงอย่างต่ อเนื องหรื อเทียบเท่า ณ สถาน
ประกอบการทีเข้ าร่วมสหกิจศึกษา โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบนัน ทังนีระหว่างการ
ฝึ กปฏิบั ติงานจะต้ องได้ รับ การดู แล ควบคุ ม และดําเนิ น การวั ดและประเมิ น ผลนิ สิตสหกิจศึ กษาโดย
อาจารย์ทปรึ
ี กษาและพนักงานพีเลียง
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3.1.6 หลักสูตรวิชาโทจิ ตวิทยา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื อให้ ผ้ ู เรี ยนซึ งเป็ นนิ สิ ต วิ ชาเอกอืนๆ ทีมิ ใช่ วิชาเอกจิ ต วิ ท ยามี ความรู้ พื นฐานทางจิ ตวิ ท ยา
เพียงพอสําหรับการนําไปใช้ พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ทงด้
ั านการปรับตัว การศึกษาต่อและการทํางาน
โครงสร้างหลักสูตร
จํ านวนหน่วยกิตรวม
กําหนดให้ ศึกษาตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
โดยนิสติ ทีประสงค์จะเรียนวิชาโทจิตวิทยา จะต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชา จต
พืนฐาน ในปี การศึกษาที (ภาคเรียนที หรือภาคเรียนที )
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็ น 2 หมวดวิชา ดังนี
ก. หมวดวิชาโทบังคับ กําหนดให้ ศึกษา
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาโทเลือก กําหนดให้ ศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาและจํ านวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาโทบังคับ กําหนดให้ ศึกษา 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
จต 231 จิตวิทยาสังคม
PG 231 Social Psychology
จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ
PG 121 Developmental Psychology
จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน
PG 235 Personality and Adjustment in Working
ข. หมวดวิชาโทเลือก กําหนดให้ ศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี
จต
จิตวิทยาผู้บริโภค
PG 234 Consumer Psychology
จต 242 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
PG 242 Psychology of Human Relations
จต
จิตวิทยาวัยรุ่น
PG 322 Adolescent Psychology
จต
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
PG 323 Psychology of Adulthood
จต 331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จิตวิทยา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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PG 331 Industrial and Organizational Psychology
จต 341 การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
PG 341 Introduction to Counseling Psychology
จต 421 จิตวิทยาการเล่น
PG 421 Psychology of Play
จต 431 จิตวิทยาสิงแวดล้ อมและการท่องเทียว
PG 431 Environmental and Tourism Psychology
จต 432 พฤติกรรมองค์การเชิงบวก
PG 432 Positive Organizational Behavior
จต 441 จิตวิทยาสุขภาพ
PG 441 Health Psychology

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

แผนการเรียน
แผนการเรียนทัง 6 ภาคการศึกษา มีดังนี
ภาคเรียนที 1
ปี ที 2
จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ

ภาคเรียนที 2

3(3-0-6) จต 231 จิตวิทยาสังคม
รวม 3 หน่วยกิต

3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต

ปี ที 3
จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน
จต 481 จิตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปี ที 4
จต 31 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จต 42 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ ใช้ คาํ อธิบายรายวิชาเดียวกับในหมวดวิชาเฉพาะ
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. ชือ สกุล เลขประจํ าตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
. . อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที

รายชือคณาจารย์

1

ผศ.ดร. วิธญ
ั ญา วัณโณ

2

ผศ.ธีระชน พลโยธา

3
4

อ.ชญานุช ลักษณ
วิจารณ์
อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส

5

อ.ชาญ รัตนะพิสฐิ

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ทีจบ
วท.บ. (จิตวิทยา), 2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ),2546
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจยั การศึกษา), 2557
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2538
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),
วท.บ. (จิตวิทยา), 2537
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), 2541
วท.บ. (จิตวิทยา), 2547
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),
วท.บ. (จิตวิทยา), 2548
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ),
2551

สถาบันทีสําเร็จการศึกษา

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.2.2 อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
ลําดับที
1

รายชือคณาจารย์
ผศ.ดร. วิธญ
ั ญา วัณโณ

2

ผศ.ธีระชน พลโยธา

3

อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์

4

อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส

5

อ.ชาญ รัตนะพิสฐิ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ทีจบ

สถาบันทีสําเร็จการศึกษา

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

วท.บ. (จิตวิทยา), 2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ),2546
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจยั การศึกษา),
2557
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),
2538
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา),
วท.บ. (จิตวิทยา), 2537
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2541
วท.บ. (จิตวิทยา), 2547
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก),
วท.บ. (จิตวิทยา), 2548
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ), 2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
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3.2.3 อาจารย์ผสู ้ อน
ลําดับที

รายชือคณาจารย์

1

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ทีจบ

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิศิรอรรถ

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์), 2548
ผศ.ดร.วิธญ
ั ญา วัณโณ
ค.ด. (วิธวี ิทยาการวิจยั การศึกษา),
2557
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล ศ.ด. (จิตวิทยา),
ผศ.ธีระชน พลโยธา
ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา),
อ.ดร.ชัญญา ลีศัตรูพ่าย
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์), 2552
อ.ดร.ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์), 2553
อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์
ศ.ด. (จิตวิทยา), 57
อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์
วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2541
อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
วท.ม (จิตวิทยาคลินิก),
อ.ชาญ รัตนะพิสฐิ
วท.ม (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ), 2551

2
3
4
5
6
7
8
9
10

สถาบันทีสําเร็จการศึกษา

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3.2.4 อาจารย์พเิ ศษ
ลําดับที

รายชือคณาจารย์

1
2
3
4
5
6

รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
รศ.ดร.นวลละออ สุภาผล
รศ.ประณต เค้ าฉิม
รศ.วัฒนา ศรีสตั ย์วาจา
อ.สมเกียรติ ทิพยทัศน์
อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส

7
8

อ.พิริยาภรณ์ ประเทืองเศรษฐ์
อ.วจิราภรณ์ ดาวอรุณ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปี ทีจบ

สถาบันทีสําเร็จการศึกษา

เลขประจํ าตัว
ประชาชน

Ph.D (จิตวิทยาเด็ก)
กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาสังคม)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
Ph.D. Educational Psychology
(Measurement)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้
คําปรึกษา)

University of the Philipines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Minnesota
(Minneapolis), U.S.A.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา กําหนดให้ มีการฝึ กงานไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิตจากรายวิชา
จต 493 การฝึ กงาน หรื อจต 494 สหกิจศึกษา โดยนิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาแบบนับหน่ วยกิตและไปฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และต้ องผ่านเกณฑ์การประเมินการฝึ กงานตามข้ อกําหนดของหลักสูตร
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ประกอบด้ ว ยมี ค วามซื อสั ต ย์ มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลา มี จิ ต สํา นึ ก
สาธารณะ เสียสละเพือส่วนรวม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา
4.1.2 ด้ านความรู้ ประกอบด้ วยมีความรู้และความเข้ าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
4.1.3 ด้ า นทั ก ษะปั ญ ญา ประกอบด้ วย \สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สามารถคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และแก้ ไขปั ญหาได้ สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐาน
และตระหนักรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อนื
4.1.4 ด้ านทักษะความสัมพั นธ์ระหว่ างบุ คคลและความรั บ ผิดชอบ ประกอบด้ วยสามารถทํางาน
ร่ วมกับผู้อืนในฐานะผู้นําและผู้ ร่วมงานได้ มีความรั บผิดชอบต่ อตนเอง สังคมและสิงแวดล้ อม และสามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ
4.1.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้ วย
สามารถสือสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือก
ใช้ ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.6 ด้ านทักษะพิ สัย/สมรรถนะของหลักสูตร ประกอบด้ วยสามารถสร้ าง และพั ฒนาแบบวัดด้ าน
พฤติกรรม และคุณลักษณะทางจิตวิทยา สามารถใช้ เครื องมือวัดเพื อประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะทาง
จิตวิทยา และสามารถให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
. ช่วงเวลา
รายวิชา จต 493 การฝึ กงาน ช่วงปิ ดภาคเรียนของนิสติ ชันปี ที 3
รายวิชา จต 494 สหกิจศึกษา ภาคเรียนที 2 ของชันปี ที 4
. การจัดเวลาและตารางสอน
- รายวิ ช า จต 493 การฝึ กงาน ฝึ กปฏิบั ติ งานเป็ นระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 10 สัป ดาห์ ณ สถาน
ประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ
- จต 494 สหกิจศึกษา ฝึ กปฏิบัติงานเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์หรือ 480 ชัวโมงอย่างต่อเนืองหรือ
เทียบเท่า ณ สถานประกอบการทีเข้ าร่วมสหกิจศึกษา
กรณีทไม่
ี เป็ นไปตามข้ อกําหนดข้ างต้ นให้ อยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
. ข้อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)
. คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยากําหนดให้ นิสิตเรียนรายวิชา จต 451 วิธีการวิจัยทาง
จิตวิทยา และจต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา โดยรายวิชา จต 451 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาเป็ นการศึกษา
พืนฐานความรู้ แบบแผนการวิจัยทางจิตวิทยา จริยธรรมการวิจัย กระบวนการหาความรู้ในศาสตร์จิตวิทยาด้ วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแนวโน้ มของการวิจัยจิตวิทยา การฝึ กค้ นคว้ าวิจัยทางด้ านจิตวิทยาและพฤติกรรม
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ศาสตร์ ประเมินคุณภาพงานวิจัยทางจิตวิทยา และการนําผลการวิจัยทางจิตวิทยาไปใช้ ส่วนรายวิชา จต 92
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา เป็ นการประยุกต์ความรู้ และฝึ กปฏิบัติวิจัยทางจิตวิทยาการเขียนโครงการวิจัยทาง
จิตวิทยา ปั ญหาการวิจัย ทฤษฎี กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ และการนําผลไปใช้ ในเชิงปฏิบัติ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตมีความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยทางจิตวิทยา และสามารถดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยาได้
ตังแต่การสืบค้ นความคิดหรือปั ญหาในการวิจัยผ่ านการประเมิน วิพากษ์ คิดวิเคราะห์ และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ างเหมาะสม การกําหนดสมมติฐาน การนิ ยามและวั ดตัวแปร การออกแบบการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ภายใต้ การตระหนักถึงจรรยาบรรณการ
วิจัยทางจิตวิทยาตลอดทุกขันตอนของกระบวนการวิจัย และการทํางานร่วมกันกับบุคคลอืนทีมีความแตกต่างกัน
ตลอดจนการมี ความสามารถในการสือสารและนํา เสนอผลงานวิ จั ยในรู ป แบบต่ า งๆ อาทิเช่ น การตีพิ ม พ์
ผลการวิจัยในวารสารทางวิชาการ การนําเสนอผลการวิจัยในเวทีการวิจัย
. ช่วงเวลา
จต 451 วิธกี ารวิจัยทางจิตวิทยา
จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา

ภาคเรียนที 1 ของปี การศึกษาที 4
ภาคเรียนที 2 ของปี การศึกษาที 4

. จํ านวนหน่วยกิต
จต 451 วิธกี ารวิจัยทางจิตวิทยา
จต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา

4 หน่วยกิต (3-2-7)
4 หน่วยกิต (0-12-4)

. การเตรียมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีการเตรียมการนิสิตก่อนการเรียนรายวิชา จต 451
วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา และจต 92 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา ด้ วยการจัดรายวิชาต่างๆ ทีเป็ นพืนฐานสําคัญ
สําหรับการวิจัยให้ กบั นิสติ ดังนี
(1) รายวิชา จต 151 สถิติสาํ หรับจิตวิทยา สําหรับนิสติ ชันปี ที 1
(2) รายวิชา จต 351 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา และจต 352 การพั ฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา
สําหรับนิสติ ชันปี ที 3
เมือนิ สิตเริ มทําโครงการวิจัยทางจิตวิทยาก็จะจัดให้ มีอาจารย์ทีปรึ กษาทีมีความเชียวชาญในประเด็น
ความสนใจของนิสิตเพื อให้ คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และความช่ วยเหลือตลอดการดําเนิ นโครงการวิจัยของนิสิต
ผ่านช่องทางต่างๆ
. กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ โดยจะประเมินผลระหว่ างการทํา
โครงการวิจัย ผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ อภิปรายซักถาม และประเมินจากเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
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และการนําเสนอผลงานวิจัย นอกจากนีก็ยังมีการสอบข้ อเขียนและการสอบปฏิบัติการเกียวกับพื นฐานความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับโครงการวิจัยทางจิตวิทยาของนิสติ
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สมรรถนะของหลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ ดังนี
1. มีทกั ษะสือสาร
ด้านที ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ข้ อที . สามารถสือสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใช้ ด้านที คุณธรรม จริยธรรม
-ข้ อที . มีจิตสาธารณะ เสียสละเพือส่วนรวม
สังคม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ด้านที ทักษะพิสยั และสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถในการสร้ าง และพัฒนา
-ข้ อที . สามารถสร้ าง และพัฒนาแบบวัดด้ านพฤติกรรม
แบบวัดด้ านพฤติกรรม และคุณลักษณะ และคุณลักษณะทางจิตวิทยา
ทางจิ ต วิ ทยา สามารถใช้ เครื องมื อ วั ด
-ข้ อที . สามารถใช้ เครืองมือวัดเพือประเมินพฤติกรรม
เพือประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะ และคุณลักษณะทางจิตวิทยา
ทางจิ ต วิ ท ยา ตลอดจน สามารถให้
-ข้ อที . สามารถให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
คําปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
. มีความซือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อ - สอดแทรกเนื อหาด้ านคุ ณ ธรรม
เวลา*
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในรายวิชา
- ฝึ กปฏิบั ติ ทํากิจกรรม ส่งเสริ ม
ให้ เกิ ด ความซื อสั ต ย์ มี วินั ย และ
ตรงต่อเวลา
- สอดแทรกวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
เพื อให้ นิ สิ ต มี ค่ า นิ ย มพื นฐานที
ถูกต้ อง
- ชีแจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใน
การเรียนการสอนให้ ชัดเจนในรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
- กํา หนดเกณฑ์ ม าตรฐานในการ
ประเมิ น พฤติ กรรมด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของรายวิชา
- สังเกตพฤติ กรรมความซื อสัต ย์
และการตรงต่ อเวลาในการเข้ าชั น
เรี ย น การทํา รายงาน การอ้ า งอิ ง
ผลงาน และการสอบ
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ป ฏิ บั ติ ต น ต าม ร ะ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย และข้ อ ตกลงในชั น
เรียน เช่น การแต่งกาย
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2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพือ
ส่วนรวม*

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ
และวัฒนธรรม*

4. ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จิตวิทยา

- ให้ นิ สิ ต เรี ย นรู้ ก ารเสี ย สละเพื อ
ส่ วน ร วม แ ล ะก ระตุ้ น ให้ เกิ ด
จิตสํานึกสาธารณะ ดังนี
- ใช้ ก รณี ศึ ก ษาบุ ค คลตั ว อย่ า งที
ได้ รับการยกย่องในสังคม
- ฝึ ก เขี ย น โค ร งก าร แ ล ะทํ า
กิ จ กรรมจิ ต อาสา/กิ จ กรรมเพื อ
สังคม
- เขี ย นรายงานความรู้ สึ ก ทีมี ต่ อ
การทํากิจกรรม
- ส อ ด แ ท ร ก แ น ว คิ ด ด้ า น
สุนทรียศาสตร์ เพื อให้ ตระหนักใน
คุ ณ ค่ าของศิ ลปวั ฒ นธรรมทีมี ต่ อ
การดํารงชีวิต
- ส อ ด แ ท ร ก เนื อ ห า ใน ด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี ที ดี
งามทั งของไทยและนานาชาติ ใ น
การเรียนการสอนรายวิชา
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์ ทังในและนอกเวลา
เรี ย น และให้ ทํ า รายงานแสดง
ความคิดเห็นทังรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
- จัดกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้ นิสิต
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื นในลั ก ษณะ
ของการประสานงาน การร่ วมมื อ
การช่ วยเหลือหรื อการพึ งพาอาศั ย
กัน ทังกิจกรรมทีเป็ นส่วนหนึงของ
ร า ย วิ ช า แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม
หลักสูตร
- สอดแทรกเนื อหาจรรยาบรรณ
ทางวิ ช าชี พ ของนั ก จิ ต วิ ท ยาใน

- ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การอภิ ป ราย การวางแผน การ
ปฎิ บั ติ การนํ า เสนอผลงาน และ
การสะท้ อนคิดกิจกรรมในชันเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที แสด งถึ ง การนํ า แน วคิ ด ท าง
สุนทรียศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรมมา
ใช้
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ในการอภิปรายและการสะท้ อนคิด
กิจกรรมในชันเรียน
- สั งเกตจากการประพฤติ ต นอยู่
ในประเพณีและวัฒนธรรมทีดีงาม
ของไทย
- สังเกตจากการรู้เท่าทัน สามารถ
ปรั บตัวและเลือกรั บวัฒนธรรมทีดี
งามของนานาชาติได้
- สังเกตพฤติกรรมในการทํางาน
ร่วมกับผู้อนของนิ
ื
สิต ซึงสะท้ อนให้
เห็น ถึ งการปรั บ ตั ว การสร้ า งและ
รั ก ษาสั ม พั น ธภาพกั บ ผู้ อื น และ
การทํางานร่วมกันอย่างราบรืน

- วั ด ประเมิ น ความรู้ ของนิ สิ ต
เกี ยวกั บ จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
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2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรู ้
1. มีความรู้พืนฐานศึกษาทัวไป*

2. มีความรู้และความเข้ าใจใน
หลักการ แนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยา

รายวิชาต่างๆ
- จั ด กิ จ กรรมในชั นเรี ย นเพื อให้
นิ สิ ต อภิ ป รายประเด็ น ปั ญ หา/
วิ เ ค ราะห์ ก รณี ศึ ก ษ าเกี ยวกั บ
จรรยาบรรณทางวิ ชาชี พ จิ ต วิ ท ยา
รวมทั งฝึ กปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ บน
พื น ฐาน ของจรรยาบ รรณ ท าง
วิชาชีพจิตวิทยา

ของนักจิตวิทยา
- สั งเกตความตระหนั ก ของนิ สิ ต
เกี ยวกั บ จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
จิตวิทยาจากการอภิปรายประเด็น
ปั ญ หา/การวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา
และการฝึ กปฏิบัตกิ ารของนิสติ

กลยุทธ์การสอน
- จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที
ครอบคลุ ม ความรู้ ใ นสาขาต่ า งๆ
อย่ างกว้ างขวาง พร้ อมสอดแทรก
แนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง
ในรายวิชา
- จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ และเน้ นให้ ผ้ ูเรียนลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning)
- มีการแนะนําวิธีการเรี ยนรู้/การ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และฝึ ก
ปฏิบัติในรายวิชา
- จั ด กิ จ กรรมเพื อให้ เข้ า ใจและ
เห็น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื น และ
สั งคม พร้ อ มตั งเป้ าหมายในการ
พั ฒ น า ต น เอ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สิงแวดล้ อม
- จั ด การเรี ย นการสอนเกี ยวกั บ
หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
ด้ วยวิ ธี การที ห ลากหลาย เช่ น
บรรยาย อภิ ป ราย แสดงบทบาท
สมมุ ติ ศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ในการอภิปรายและการสะท้ อนคิด
กิจกรรมในชันเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

- สอบวั ด ประเมิ น ความรู้ ความ
เข้ า ใจของนิ สิ ต เกี ยวกั บ หลั ก การ
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
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3. มีความรู้และความเข้ าใจใน
กระบวนการวัดและเครืองมือทาง
จิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การวิจัยพฤติกรรม

เรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน และเน้ น
การเชือมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี
กับพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน
- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้ น
การฝึ กปฏิ บั ติ เพื อให้ เกิ ด ความรู้
และความเข้ าใจในกระบวนการวัด
และเครื องมื อ ทางจิ ต วิ ท ยา การ
วิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล แ ละก ารวิ จั ย
พฤติกรรม

2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรู ้
1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิด
ประโยชน์*

กลยุทธ์การสอน
- จัดกิจกรรมให้ นิสติ ฝึ กค้ นคว้ าหา
ความรู้ ด้วยตนเอง และนําความรู้
มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบ และ - ใช้ ตั วอย่ า งทีดี เป็ นกรณี ศึ ก ษา
แก้ ไขปัญหาได้ *
เพื อให้ นิ สิ ตได้ เรี ยนรู้ วิธีวิเคราะห์
ปั ญ หาและฝึ กบู ร ณาการความรู้
เพือใช้ ในการแก้ ไขปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ

- สอบวั ด ประเมิ น ความรู้ ความ
เข้ า ใจของนิ สิ ต เกี ยวกั บ กระบวน
การวั ดและเครื องมื อทางจิ ตวิ ทยา
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการวิ จั ย
พฤติกรรม ทังการสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
หรื อ ผลงานของนิ สิ ต จากการฝึ ก
ปฏิบัติ

วิธีการวัดและประเมินผล
- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
ในการอภิปรายและการสะท้ อนคิด
กิจกรรมในชันเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที แ สด งถึ ง การค้ น ค ว้ าค วาม รู้
เพิ ม เติ ม ก าร เลื อ ก รั บ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารโดยใช้ หลั ก กาลามสู ต ร
และการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็ น
ระบบ
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
/ปฏิบัติ
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3. สามารถประเมิน วิพากษ์
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ ความรู้
เป็ นฐาน*

4. เป็ นผู้มมี ีความคิดริเริม
สร้ างสรรค์นวัตกรรม*

5. ตระหนักรู้และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและผู้อืน

- เลือกปั ญหาสังคมทีเป็ นประเด็น
สาธารณะให้ นิสติ ฝึ กวิพากษ์วิจารณ์
ในชั นเรี ย น และเสนอแนะแนว
ทางแก้ ไข เพื อพั ฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง สังคม และสิงแวดล้ อม
ในทุกมิติได้ อย่างสมดุล
- นํ า เสนอ อภิ ป รายแลกเปลี ยน
ความคิดเห็น และสะท้ อนคิดในชัน
เรียน
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก ค ว า ม คิ ด
สร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมทีเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง สั ง คมและ
สิงแวดล้ อม
- จัดกิจกรรมในรายวิชาและ/หรื อ
กิจกรรมนอกหลั กสูตรในลั กษณะ
ของการให้ นิ สิ ต สํา รวจศั ก ยภาพ
เพือการพั ฒนาตนเอง และผู้อืนใน
ด้ านต่างๆ

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อืน ทัง - จั ดกิจ กรรมเพื อให้ นิ สิต ฝึ กการ
ในฐานะผู้นาํ และผู้ร่วมงานได้ *
ปรับตัว การทํางานร่วมกับผู้อนื รับ
ฟังความคิดเห็นของเพือนร่วมกลุ่ม
สามารถแสดงจุ ด ยื น ของตนเอง
และค้ นหาทางออกร่วมกันได้
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
- เลื อกประเด็นทีเป็ นปั ญหาสังคม
สังคมและสิงแวดล้ อม*
และสิงแวดล้ อมให้ นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที เกิ ด ขึ น
พร้ อมทังกระตุ้นให้ คิดหาวิ ธีทีจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ ปัญหา
โดยเริมต้ นจากตัวนิสติ เอง

- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ที แสดงถึ ง การนํ า ข้ อ มู ล ความรู้ ที
ถู ก ต้ อ งมาใช้ ในการคิ ด วิ เคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สังเกตพัฒนาการในด้ านต่างๆ
จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม การสะท้ อนคิดในชัน
เรียน

- ประเมินพัฒนาการของศักยภาพ
ของตนเอง และความสามารถใน
การส่งเสริมศักยภาพของผู้อนื

วิธีการวัดและประเมินผล
- กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics
- สั ง เกตพฤติ ก รรม ที แสดงถึ ง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิงแวดล้ อม การมีส่วนร่ วมในการ
อ ภิ ป ร าย แ ล ะก าร ส ะท้ อ น คิ ด
กิจกรรมในชันเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที
แสดงถึงความร่ วมมือในการวางแผน
การปฏิบัติ และการแก้ ปัญหา
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3. สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ต่างๆ*

- สอดแทรกแนวคิดผ่ านกิจกรรม - ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
เพือฝึ กเพือให้ นิสติ สามารถปรับตัว แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
ในสถานการณ์ต่างๆ
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- สั งเก ต จ าก พั ฒ น าก าร ด้ าน
ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้
ในชันเรียน
- ให้ นิสติ ประเมินเพือนในชันเรียน
และนํามาใช้ เป็ นข้ อมู ลสําหรั บการ
ประเมินผลการเรียนรู้

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
- สอดแทรกทั ก ษะการวิ เคราะห์ - กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ตัวเลข เพือให้ เข้ าใจองค์ความรู้
เชิ งตั ว เลขในรายวิ ช าต่ า ง ๆ เพื อ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดยใช้
หรือประเด็นปัญหา*
พั ฒ นาทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เกณฑ์ Rubrics
ตัวเลขอย่างต่อเนือง
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ทีแสดงถึงการวิ เคราะห์ ข้อมู ลเชิ ง
ตัวเลข
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
2. สามารถสือสารได้ อย่างมี
- ฝึ ก ก าร ใช้ ทั ก ษ ะ สื อ ส าร ใน - ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ประสิทธิภาพ*
รายวิชา
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน
ที แสดงถึ ง ความสามารถในการ
สือสาร
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. สามารถใช้ เทคโนโลยีในการ
- ฝึ กการใช้ เทคโนโลยี ในการสื บค้ น - ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
สืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และ
ข้ อมูลจากแหล่งทีเชือถือได้ ในรายวิชา ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
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เลือกใช้ ได้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ*

- ฝึ กการเลือกใช้ ข้อมูลสารสนเทศ - ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
ทีเหมาะสมประกอบการนํา เสนอ ที แสดงถึ ง การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การ
งาน
เลื อ ก ใช้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก าร รู้ จั ก
แหล่งข้ อมูลทีเหมาะสม
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ้ า ง อิ ง
แหล่ งข้ อมู ลอย่างถูกต้ องตามหลั ก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ

2.6 ด้านทักษะพิสยั และสมรรถนะของหลักสูตร
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. สามารถบริหารจัดการ
- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้ น
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษา
ดู ง านด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษย์ ใ นองค์ ก าร และการฝึ ก
ปฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช ากลุ่ ม จิ ต วิ ท ยา
สั ง คมและจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม
และองค์การ
2. ตรวจประเมินสภาพจิต และให้
คําปรึกษาในเบืองต้ น

3. ตรวจประเมินพัฒนาการใน
เบืองต้ น

- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้ น
การฝึ กป ฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช ากลุ่ ม
สุ ข ภาพจิ ต และความสุ ข รวมทั ง
การศึกษาดูงานด้ านสุขภาพจิตและ
การให้ คาํ ปรึกษาแก่บุคคล
- จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้ น
การฝึ กป ฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช ากลุ่ ม
จิ ต วิ ท ย าพั ฒ น าก าร ร ว ม ทั ง
การศึ ก ษาดู ง านด้ านการตรวจ
ประเมินพัฒนาการของบุคคล

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมิ น จากคุ ณ ภาพของการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมิ น จากการสอบ โดยเน้ น
การสอบภาคปฏิบัติ

- ประเมิ น จากการสอบ โดยเน้ น
การสอบภาคปฏิบัติ

- ประเมิ น จากการสอบ โดยเน้ น
การสอบภาคปฏิบัติ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพือส่วนรวม
1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา
. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้พืนฐานศึกษาทัวไป
. มีความรู้และความเข้ าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
. มีความรู้และความเข้ าใจในกระบวนการวัดและเครืองมือทาง
จิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยพฤติกรรม
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์
3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และแก้ ไขปัญหาได้
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ ความรู้เป็ นฐาน
3.4 มีความคิดริเริม สร้ างสรรค์นวัตกรรม
. ตระหนักรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อนื
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 4.1 ทํางานร่วมกับผู้อนในฐานะผู
ื
้ นาํ และผู้ร่วมงานได้
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิงแวดล้ อม
4.3 สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ต่างๆ
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพือให้ เข้ าใจองค์ความรู้หรือ
ตัวเลขการสือสารและการใช้
ประเด็นปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สือสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้ น เก็บรวบรวมข้ อมูล และเลือกใช้ ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์
6. ด้ านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ 6.1 สามารถสร้ าง และพัฒนาแบบวัดด้ านพฤติกรรม และคุณลักษณะ
หลักสูตร
ทางจิตวิทยา
6.2 สามารถใช้ เครืองมือวัดเพือประเมินพฤติกรรม และคุณลักษณะทาง
จิตวิทยา
6.3 สามารถให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
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3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชาศึกษาทัวไป

. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

. ความรู ้

. ทักษะทางปั ญญา
3.3

3.4

.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

1.3

2.1

3.1

3.2

























มศว

ภาษาไทยเพือการสือสาร



มศว

ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร





























มศว

ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร





























มศว

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ





























มศว

ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ





























มศว

ลีลาศ





























มศว

สมรรถภาพส่วนบุคคล





























มศว

การวิงเหยาะเพือสุขภาพ





























มศว

โยคะ





























มศว

ว่ายนํา





























มศว

แบดมินตัน





























มศว

เทนนิส





























มศว

กอล์ฟ





























มศว

การฝึ กโดยการใช้ นาหนั
ํ ก





























มศว

ชีวิตในโลกดิจิทลั
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. คุณธรรม จริยธรรม

. ความรู ้

.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชาศึกษาทัวไป
1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

มศว

การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์





























มศว

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้





























มศว

แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม





























มศว

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน





























มศว

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล





























มศว

วิทยาศาสตร์เพือชีวิตและสิงแวดล้ อมทีดี





























มศว

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม





























มศว

วิถีชีวติ เพือสุขภาพ





























มศว

อาหารเพือชีวิต





























มศว

พลังงานทางเลือก





























มศว

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์





























มศว

สุนทรียศาสตร์เพือชีวติ





























มศว

สุนทรียสนทนา





























มศว
มศว
มศว
มศว
มศว

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
ธรรมนูญชีวิต
การอ่านเพือชีวิต
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
ศิลปะการพูดและการนําเสนอ













































































































































หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560
72

. คุณธรรม จริยธรรม

. ความรู ้

.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชาศึกษาทัวไป
1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

3.3

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว
ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
มศว
มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์



























































มศว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง







มศว

หลักการจัดการสมัยใหม่





มศว

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย



มศว

ธุรกิจในโลกดิจิทลั

มศว

.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3





















































































































































































การพัฒนาบุคลิกภาพ





























มศว

ปรัชญาและกระบวนการคิด





























มศว

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม





























มศว

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม





























มศว
มศว

พุทธธรรม
จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต

























































มศว
มศว
สังคม

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพือพัฒนาชีวิตและ
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. คุณธรรม จริยธรรม

. ความรู ้

.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชาศึกษาทัวไป
1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

มศว

มศว เพือชุมชน





























มศว

ภูมิปัญญาท้องถิน





























มศว

สัมมาชีพชุมชน





























มศว

กิจการเพือสังคม
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
วิชาเอกเลือก
จต
จิตวิทยาเด็ก
จต 222 พัฒนาการการรู้คิด
จต 223 จิตพยาธิสภาพในเด็ก
จต 224 การประเมินพัฒนาการเบืองต้ น
จต
เจตคติและการวัด
จต
จิตวิทยาการสือสาร
จต
จิตวิทยาผู้บริโภค
จต
บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน
จต
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
จต
จิตวิทยาเชิงบวก
จต จิตวิทยากับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
จต
พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
จต
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขันนํา
จต
จิตวิทยาวัยรุ่น
จต
จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
จต
จิตวิทยาผู้สงู อายุ
จต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จต
ภาวะผู้นาํ และการทํางานเป็ นทีม
จต
การฝึ กอบรม
จต
การประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร
จต
จิตวิทยาการรู้สกึ ตัว

2

3

4

5






 



 


1

2

















1

2

3










5

1

2
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1











6. ทักษะพิสยั
และสมรรถนะ
ของหลักสูตร
















3
















4
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสือสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3







3

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1
จต
การประเมินสภาพจิตใจเบืองต้ น
จต
เทคนิคการให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
จต
จิตวิทยาอาหาร
จต 421 จิตวิทยาการเล่น
จต 42 จิตวิทยาครอบครัว
จต
จิตวิทยาสิงแวดล้ อมและการท่องเทียว
จต
พฤติกรรมองค์การเชิงบวก
จต
จิตวิทยาสุขภาพ
จต
จิตวิทยากับภาพยนตร์
จต
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา
จต 491 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
จต 493 การฝึ กงาน
จต 494 สหกิจศึกษา
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสือสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3


 





 
 



6. ทักษะพิสยั
และสมรรถนะ
ของหลักสูตร
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หมายเหตุ : * หมายถึง ขึนอยู่กบั หน่วยงาน และลักษณะงานทีได้ รับมอบหมายจากหน่วยงานทีเข้ าไปฝึ กงาน
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หมวดที 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
หมวดการวัดและการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน ดังนี
ระดับชัน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยียม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับชัน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนิสิต
2.1 กําหนดระบบการวั ด และประเมิ นในระดั บ รายวิ ชา และทวนสอบผลการเรี ยนด้ วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ทผิี ดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่ วมกัน และ
ให้ สอดคล้ องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูต ร ทําการทวนสอบโดยการประชุ มตัดสินผลการเรี ยน
ร่วมกัน
2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
3.2 เข้ าร่ วมกิจกรรมตามข้ อกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กําหนดให้ คณาจารย์ใหม่ เข้ าร่วมโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่ วมกันเพือชีแจงเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิต รายละเอียด
ต่างๆ ของหลักสูตร และภาระงานทีจะต้ องรับผิดชอบ ตลอดจนการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์
เก่าและอาจารย์ใหม่เพือสร้ างความเข้ าใจให้ สอดคล้ องตรงกัน และสามารถทํางานร่ วมกันได้ อย่ างราบรืน
1.3 จัดระบบอาจารย์พีเลียงสําหรับอาจารย์ใหม่ เพือให้ คาํ แนะนําและให้ คาํ ปรึกษาเกียวกับการทํางาน
ในส่วนต่างๆ ของหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนในรายวิชา และการพัฒนานิสติ เพือให้ อาจารย์ใหม่
สามารถทํางานในภารกิจต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 สนับสนุ นให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาความรู้ด้านทักษะการจัดการสอน
การวัด และการประเมิ นผล การใช้ สือการเรี ยนการสอน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู้ ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒและภายนอกสถาบัน และนําความรู้ ทีได้ มาถ่ ายทอดให้ กั บ
คณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื อนําไปใช้ ต ามความเหมาะสมของแต่ ละบุคคล โดยมีงบประมาณจากทาง
คณะฯ สนับสนุนการเข้ าร่ วมดังกล่าว
2.1.2 สนับสนุ นการศึกษาต่ อ ศึกษาดูงาน ในประเด็นความก้ าวหน้ าในสาขาจิตวิทยา ทังภายใน
และภายนอกสถาบัน เพือเพิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และนําความรู้ทีได้ มาปรั บใช้ ใน
รายวิชา และนําความรู้ทีได้ มาถ่ ายทอดให้ กับคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพือนําไปใช้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล โดยมีงบประมาณจากทางคณะฯ สนับสนุนการเข้ าร่วมดังกล่าว
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืนๆ
2.2.1 ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ คณาจารย์ พั ฒนาผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจั ย และความถนัดทาง
วิชาชีพ โดยการสนับสนุนเงินทุน และเปิ ดโอกาสให้ คณาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้ รับทุนสนับสนุนอย่างทัวถึง
2.2.2 จัดกิจกรรมเพือส่งเสริมทักษะการเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอืนๆ
2.2.3 สนับสนุนให้ คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยสรรหาทุนการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ สําหรับคณาจารย์
. . ร่วมจัดสัมมนาวิชาการระดับประเทศ/นานาชาติ
2.2.5 สร้ างเครือข่ายความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทังประเทศใกล้ เคียงเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560
78

หมวดที 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีการแต่งตังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรเพือทําหน้ าทีใน
การบริห ารหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุด มศึกษา และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์
1.2 ประชุ มคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือจัดทํา มคอ.3 และวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผ้ ูสอน โดยกําหนดให้ ทุกรายวิชาทีเปิ ดสอน อาจารย์ประจําวิชาต้ องจัดทํารายละเอียดของ
รายวิ ช า (มคอ.3) รายงานผลการดําเนิ น การของรายวิ ช า (มคอ.5) รายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใต้ การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนโดยนิสติ ทุกภาคการศึกษา เพือนําผลการประเมิน
ไปใช้ ในการปรั บปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนของทุ กรายวิชาตามผลการประเมิน และ
อาจารย์ผ้ ูสอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ในทุกภาคการศึกษา
1.4 นําผลการประเมินจากนิสิต บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษา และผู้ใช้ บัณฑิตรวมทังผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร ซึงต้ องดําเนินการทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ได้ มีการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตทีจบการศึกษา
ผ่ านการแจกแบบสอบถามให้ ผู้ ใช้ บัณ ฑิ ต ทําการประเมิ น โดยครอบคลุม ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ านความสามารถทางด้ านวิชาการ
) ด้ านทักษะทางปั ญญา ) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ ) ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนียังมีการสํารวจสภาวะการ
ได้ งานทํา การประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่ อ ของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังการสําเร็จ
การศึกษา ผ่ านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพือสะท้ อนถึงความสําเร็จ และคุณภาพของบัณฑิต
เมือเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
3. นิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีระบบการรั บนิสิตผ่ านทางระบบต่ างๆ ได้ แก่
ระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัย ระบบการรับผ่านโครงการพิเศษต่างๆ เช่ น ผู้พิการ ผู้มีความประพฤติดี
นัก กี ฬ า และการรั บผ่ านทางระบบ Admission (หรื อ ระบบส่วนกลางทีเทียบเท่ าในอนาคต) ตามการ
วางแผนและการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยเมือนิสติ ใหม่เขามารายงานตัวเป็ นนิสติ
ตามกระบวนการแล้ ว หลักสูตรฯ คณะและมหาวิทยาลัย จะมีการจัดโครงการเตรียมความพร้ อมให้ กับนิสติ
ใหม่ เช่ น โครงการปฐมนิ เทศ โครงการค่ ายเสริมสร้ างอัตลักษณ์เพือให้ นิสิตใหม่ สามารถปรั บตัว สร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่ างนิสติ ใหม่ นิสติ รุ่นพี ศิษย์เก่าและคณาจารย์ ทําให้ เกิดความความรู้ความเข้ าใจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560
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ในภาพรวมเกียวกับการเรียนทางด้ านจิตวิทยาทีถูกต้ อง และเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ของนิสิตทีพึ งประสงค์
รวมทังการจัดโครงการทีส่งเสริ มการประกอบอาชีพ และเพิมพูนประสบการณ์ต่างๆ ระหว่ างทีนิสติ กําลัง
ศึกษาอยู่ครอบคลุมตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 นอกจากนี หลักสูตรฯ ยังการจัดให้ มีอาจารย์ที
ปรึกษาประจําในแต่ ละชันปี เพือให้ คาํ ปรึ กษา แก้ ปัญหาทางด้ านการเรียน การดําเนินชี วิต และดู แลให้
นิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีกําหนด ซึงถ้ าหากนิสิตมีข้อร้ องเรียน สามารถทําการร้ องเรียนผ่าน
ทางช่ องทางต่างๆ ทีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณา-สอบสวนเพือจัดการต่อ
ข้ อ ร้ องเรียน แต่ ห ากไม่ สามารถจัดการต่ อปั ญหาข้ อร้ องเรียนได้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรฯ ก็จะ
ดําเนินการส่งเรืองต่อไปยังส่วนกลางของคณะหรือมหาวิทยาลัยเพือดําเนินการต่อไป
4. อาจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีการสํารวจและการวางแผนอย่างต่อเนืองเพือให้
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. อีกทังยังมีความรู้ทาง
จิตวิทยาทีมีความกว้ างขวางและหลากหลายเพือประสิทธิภาพของหลักสูตรฯ
4.1 ระบบการรับและแต่งตังอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดประชุมเพือกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครโดยอาจารย์
ใหม่จะต้ องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาหรื อสาขาทีเกียวข้ องตามมาตรฐานของ สกอ. หลังจาก
นันส่งเรืองให้ ภาควิชาจิตวิทยาดําเนินการประกาศรับโดยผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.1.2 กําหนดวิธกี ารสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากหลักฐานทางการศึกษา ประสบการณ์
การทํางาน และใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์หรือการทดสอบด้ วยการจําลองการสอน
4.1.3 เมือผ่านการคัดเลือกจัดส่งเรืองตามขันตอนการรับบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยเพือ
แต่งตังเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป
4.1.4 อาจารย์ใหม่เข้ ารับการปฐมนิเทศทีจัดโดยมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
แต่ งตั งอาจารย์พี เลียงเพื อให้ คําแนะนําด้ านจัดการเรี ยนการสอน ภารกิจด้ านอืนๆ และการปรั บตั วใน
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
. ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.2.1 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รจั ด ประชุ ม เพื อวางแผนและมอบหมายหน้ าที ความ
รั บผิ ดชอบในการจัด โครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื อพั ฒ นาหลักสูต รและนิสิตตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติตามความสนใจ และความถนัดของคณาจารย์ประจําหลักสูตร
4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพือวางแผนการกําหนดตารางสอนและอาจารย์
ผู้สอน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ประสบการณ์
ปริ ม าณของภาระงานสอน ประกอบกั บ ภาระงานด้ านการบริ ห าร การวิ จั ย และงานทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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4.2.3 การประเมิ นผลการปฏิบั ติ งานจะใช้ ร ะบบการประเมินผลการปฏิ บัติ ง านตามระบบการ
ประเมินของคณะฯ ซึงผ่ านการประชาพิจารณ์จากประชาคมคณะมนุษยศาสตร์ โดยสามารถตรวจสอบได้
ทังนีผลการประเมินจะทําให้ ได้ ข้อมูลป้ อนกลับสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
4.3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนและส่งเสริมให้ อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาต่ อ
ในสาขาทีเกียวข้ องกับแผนการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทีจะเปิ ดใช้ ในปี การศึกษา
เพือให้ สอดรับกับการ
บริ ห ารหลักสูตรอย่ างมี ประสิท ธิภาพ ทังนีทางคณะกรรมการบริ ห ารหลักสูตรฯ ได้ ห าช่ อ งทางเกียวกับ
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้ กับอาจารย์ประจําหลักสูตรเพือใช้ ในการศึกษาต่อ
4.3.2 สําหรั บการขอตําแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ป ระจําาหลั ก สูต ร ทางมหาวิท ยาลั ยได้
สนับสนุด้วยการมอบเงินรางวัลพิเศษให้ แก่อาจารย์ทได้
ี รับการเลือนตําแหน่งทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุน
เงินบางส่วนในการผลิตผลงานทางวิชาการ อีกทังยังมีเงือนไขในการต่ อสัญญาจ้ างทีจะต้ องมีผลงานทาง
วิชาการ ซึงสิงต่างๆเหล่านีกระตุ้นให้ อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เกิดการพัฒนาตนเอง
4.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสนับสนุนให้ อาจารย์ประจําหลักสูตรพั ฒนาตนเองในด้ าน
ต่ างๆ อย่ างต่ อเนืองตามความถนัดในวิชาชี พ หรื อความเชี ยวชาญ และตามความรั บผิดชอบในงานการ
เรี ยนการสอนของอาจารย์ แต่ ละคน ผ่ านการจัดโครงการต่ างๆ หรื อการสนับสนุ นเงินบางส่วนทางจาก
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยาเพือรวบรวม
ข้ อ มู ลจากนิ สิตปั จจุ บัน ศิษ ย์ เก่ า ผู้ ใช้ บัณ ฑิต และผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ซึงข้ อมู ลทีได้ รั บเป็ นประโยชน์ต่ อ การ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็ นอย่างมาก โดยสาระสําคัญที
ได้ จากนิสิต ปั จจุ บัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้ บัณฑิตเกียวข้ องกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนของหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรยังได้ พิจารณาแนวโน้ มของปั ญหาต่ างๆ ทีเกิดขึนในสังคม
ปั จจุ บัน โดยเฉพาะปั ญหาด้ านเด็กและเยาวชนทีมีความรุนแรงเพิ มขึน เช่ น ปั ญหาพฤติกรรมเบียงเบน
ปั ญ หาด้ านพั ฒ นาการเด็ก ปั ญหาความเครี ยดของเด็กและเยาวชน ซึง คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร
พิ จารณาข้ อมูลเหล่ านีเพื อนําไปใช้ ในการปรั บปรุงหลัก สูตรประกอบด้ วยการจัดโครงสร้ างหลักสูตรให้
เป็ นไปตามที สกอ.กําหนดไว้ และจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิมขึน รวมถึงให้ ความสําคัญกับการกําหนดให้
นิสิต ฝึ กงานในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ และสหกิ จ ศึก ษาเพื อเตรี ย มความพร้ อ มเข้ าสู่ต ลาดแรงงาน
อาเซียน
สําหรั บรายวิชาเอกเลือกของหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่าควรให้ นิสติ มี
โอกาสเลือกรายวิชาเอกเลือกอย่ างแท้ จริง และจัดแบ่งรายวิชาเอกเลือกเป็ นกลุ่มวิชาจิตวิทยาพั ฒนาการ
กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร กลุ่มวิชาจิตวิทยาความสุขและสุขภาพจิต เพือให้ นิสติ เลือกเรียน
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ตามกลุ่มวิชาทีสนใจหรืออาจจะเลือกเรียนข้ ามกลุ่มวิชาก็ได้ เช่นกัน ซึงช่วยทําให้ นิสติ เกิดความชัดเจนและมี
พืนฐานเพียงพอต่ อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนีหลักสูตรฯ ยังเพิมรายวิชาด้ าน
การวิจัยเพื อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และคุณลักษณะพิเศษ/สมรรถนะของนิสิตในหลักสูตร วท.บ.
จิตวิทยา โดยเน้ นกระบวนการเรียนการสอนทีเป็ นภาคปฏิบัติมากขึนเพือทําให้ นิสติ เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึงจะช่ วยทําให้ บัณฑิตมีพืนฐานความรู้เพียงพอทีจะประกอบอาชีพและใช้ ความรู้จาก
ศาสตร์จิตวิทยาเพือช่วยเหลือสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การวางระบบผู้สอน
ในการกําหนดผู้ สอนหลัก สูต ร วท.บ.จิ ต วิท ยา ให้ ความสําคั ญ กับ การจั ดระบบผู้ สอนในแต่ ละ
รายวิชา โดยคํานึงถึงคุ ณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ ของอาจารย์ผ้ ูสอน
ขณะเดียวกันหลักสูตรฯ ก็ได้ เชิญอาจารย์พิเศษทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้ านมาเป็ นผู้สอนในรายวิชา ทัง
แบบสอนเต็มรายวิชา และบรรยายพิเศษเป็ นบางหั วข้ อ รวมทังการจัดโครงการเพือนํานิสิตไปศึกษาดูงาน
ในหน่ วยงานทีมีความเชี ยวชาญเฉพาะทางจิตวิทยาเพือพั ฒ นาประสบการณ์ และเพิ มศักยภาพของนิสิต
ระหว่างเรียน
นอกจากนี หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยายังสนับสนุ นให้ อาจารย์ผ้ ูสอนใช้ สือเทคโนโลยีเพื อส่งเสริ ม
ความรู้ และทักษะการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพแก่นิสิต โดยเฉพาะอย่ างยิงการเรี ยนรู้ผ่านระบบเครือข่ าย
สัง คม Online ในรายวิช าต่ างๆ เพื อให้ นิ สิ ต สร้ างกลุ่ ม การเรี ย นรู้ ทีมี ก ารสื อสาร การวิ พ ากษ์ แ ละให้
ข้ อเสนอแนะ รวมทังการให้ คาํ ปรึกษาเกียวกับการเรี ยนการสอน และการทํารายงานจากอาจารย์ผ้ ูสอนได้
ทุกเวลาและสถานที
เมือเสร็จสินภาคเรียนนิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนทุกรายวิชา เพือหลักสูตรฯ จะได้ พิจารณาผลการ
ประเมินผู้สอนและข้ อเสนอแนะจากนิสติ เพือนําไปปรับปรุงการสอนต่อไป
5.2.2 การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. และ มคอ. )
หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา มีกระบวนการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้
(มคอ.3และ มคอ. ) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
ฯ จะจัดประชุ มพิ จารณา มคอ. 3และ มคอ. ของทุกรายวิชาก่ อนเปิ ดภาคเรียนเพื อพิจารณาการจัดทํา
แผนการเรี ยนรู้ประเด็นต่างๆ เช่ น ความสอดคล้ องของการจัดการเรียนการสอนกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที
ต้ องการให้ เกิดขึนกับผู้เรียน ความเหมาะสมของวิธสี อน และวิธีการประเมินผลกับแผนทีการกระจายความ
รั บผิ ดชอบของรายวิช า เป็ นต้ น เมื อหลักสูตรฯ พิ จ ารณา มคอ.3และ มคอ. เสร็จเรีย บร้ อยแล้ ว ก็จะ
รวบรวม มคอ.3 และ มคอ. ของทุกรายวิชาเพือจัด ส่งให้ กับหน่ วยงานทีรับผิดชอบเพือเผยแพร่ ภายใน
ระยะเวลาทีได้ กาํ หนดไว้
5.2.3 การจั ด การเรี ยนการสอนในระดับ ปริ ญ ญาตรี ทีมี ก ารบู ร ณาการกั บการวิจั ย การบริ ก าร
วิชาการทางสังคม การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรฯ วางแผนพิจารณาคัดเลือกรายวิชาทีสามารถนํามาบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริ การวิชาการทางสังคม และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกรณีทเป็
ี นโครงการบริการ
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วิช าการแก่ สัง คม หลั ก สูต รฯ ต้ อ งสํารวจความต้ อ งการของชุ ม ชนก่ อ นการลงให้ บริ ก ารในพื นทีทั งนี
กําหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนบูรณาการการวิจัยกับเนือหารายวิชาเพือพัฒ นาความรู้และทักษะทางปั ญญาของ
นิสิต หลังเสร็จสินการจัดโครงการจะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทีมีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
. การประเมินผู้เรียน
. . หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยากําหนดให้ ทุกรายวิชาในหลักสูตรจะต้ องประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยอาจารย์ผ้ ู สอนทุ กรายวิชาจะต้ องทบทวน
แผนทีแสดง การกระจายความรั บผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จ ากหลัก สูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามทีปรากฎอยู่ใน มคอ.2 เพือให้ การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ สอดคล้ องกับ
แผนทีแสดงการกระจายความรั บผิด ชอบของรายวิ ช า โดยเฉพาะการให้ นําหนักขององค์ ป ระกอบการ
ประเมินสอดคล้ องกับจุ ดเน้ นของรายวิชา ทังรายวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ โดยอธิบายวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 ทังนีได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึงรายวิชาทีเปิ ดสอนใน
หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ได้ ดาํ เนินการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ จากการนําข้ อเสนอแนะ
ด้ านการจัด การเรี ยนการสอนและการประเมินจาก มคอ.5 ในปี การศึก ษาทีผ่ านมา โดยมุ่ งเน้ นวิ ธีก าร
ประเมินทีมีความหลากหลาย ทังข้ อสอบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่ า รายงานเดียวและรายงานกลุ่ม
รวมทังโครงงานทีได้ รับมอบหมาย เพื อวัดทักษะความรู้และปั ญญา ส่วนคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล สามารถประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิตในชันเรียน ซึงสอดคล้ องกับ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชาครบทัง 5 ด้ าน ทังนีนิสิตจะรับทราบเกณฑ์ก ารประเมิ น
รายวิชาในวันแรกของการเรียนการสอน เพือให้ นสิ ติ ได้ เตรียมตัวอีกด้ วย
นอกจากนี ก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ ประชุมเพือ
ประเมินการเรี ยนการสอน รวมทังพิ จารณาเครื องมือการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับรายวิ ชา โดยเน้ นการสะท้ อนพั ฒ นาการของ นิสิตในแต่ละกลุ่มผู้ เรียน และ
กํากับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาทีมีหลายกลุ่มเรียนให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
. . การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ
หลักสูต ร วท.บ.จิต วิท ยามีก ระบวนการในการตรวจสอบการประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ของนิ สิตทุ ก
รายวิ ชา เพื อให้ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ของนิ สิต เป็ นไปอย่ างถู ก ต้ อ งเหมาะสม และยุ ติ ธ รรม โดย
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตรฯ จะจัดประชุมเพือพิจารณาผลการตัดเกรดทุกรายวิชาหลังสอบปลายภาค
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมิน ทีได้ ระบุไว้ ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา ซึงในการประชุม อาจารย์ผ้ ูสอน
ก็จะจั ดเตรี ยมและนําเสนอข้ อมูลหลักฐาน การแจกแจงของคะแนนทีใช้ ในการตัดเกรดทีมีความชัดเจน
และแสดงการกระจายของเกรด ขณะเดียวกันก็นาํ ผล การประเมินรายวิชาจากแบบประเมินการเรียนการ
สอน ซึงคณะฯ ได้ จัดทําขึนและการประเมินโดยวิธอี ืนเพือนําข้ อมูลนีไปใส่ไว้ ใน มคอ.5 ทังนีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ได้ ร่วมกันตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของนิสติ
ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับลักษณะของรายวิชา
. . การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
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คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูต ร วท.บ. จิ ตวิทยากํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ. และ มคอ.7) ของทุกรายวิชาในหลักสูตร กําหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนทุก
รายวิ ชาจะต้ อ งบั นทึก ข้ อ มู ลและจั ด ส่ง มคอ.5 และมคอ. ผ่ านระบบออนไลน์ของมหาวิท ยาลัย และ
นํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รเพื อพิ จ ารณา มคอ.5 ของทุ ก รายวิ ช าร่ ว มกั น
นอกจากนียังเสนอให้ ทุกรายวิชาจัดทําแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาถัดไป
เพื อให้ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ นไปอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึ น ส่ วนการจั ด ทํา มคอ.7 ประธาน
หลั ก สูต รฯ จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบดําเนิน การเขี ยน โดยนําข้ อ มู ล จาก มคอ.7 ของปี การศึ ก ษาทีผ่ านมา
พิ จ ารณาร่ วมกั บ มคอ.5 ของทุ ก รายวิช าและมคอ. ตลอดปี การศึ ก ษาแล้ ว นํา มคอ.7 เข้ าที ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพือการพิ จารณาและให้ ความเห็นชอบร่ วมกัน รวมทังให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ มเติมในหมวดต่ างๆ โดยเฉพาะแผนการปรับปรุงหลักสูตรทีจะต้ องด าเนินการตามเวลาทีกําหนดไว้
หลังจากได้ มติเรียบร้ อยก็จะดําเนินการจัดส่งเข้ าระบบตามเวลาทีคณะได้ กาํ หนดไว้
6. สิงสนับสนุ นการเรียนรู ้
หลักสูตรดําเนินการดู แลปรั บปรุง สิงสนับสนุ นการเรี ยนรู้ ให้ มีความพร้ อมและเพี ยงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน เช่ น ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการทางจิตวิทยา ห้ องคอมพิ วเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้
สาย (WiFi) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่ วง เครื องปรับอากาศ โต๊ะ เก้ าอี ตํารา หนังสือ วารสารทาง
วิชาการ ทังในและต่างประเทศ ฐานข้ อมูลออนไลน์ เครืองมือวัดและประเมินทางจิตวิทยา สือการเรียนการ
สอนต่ างๆ โดยมีการสํารวจความต้ อ งการจําเป็ นในสิงสนับสนุ นการเรี ยนรู้ นําข้ อมู ลมาจัด ทําแผนการ
จัดซือจัดจ้ างโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําภาควิชามีส่วนร่ วมในการวางแผน และนําเสนอ
ต่ อคณะกรรมการประจําคณะ ซึงได้ ดาํ เนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย ต่ อมามีก ารประเมินความพึ ง
พอใจของผู้ใช้ บริการ เพือการพั ฒนา/ปรับปรุงให้ ดียิงขึน นอกจากนี ยังมีการประสานงานกับหน่ วยงาน
อืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่ น สํานักหอสมุดกลาง สํานักคอมพิวเตอร์ ในการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ทังนี
เพือให้ เพียงพอกับความต้ องการในการจัดการเรียนการสอน
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7. ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพือ
วางแผนและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ทีสอดคล้ อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ. และ มคอ. อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ. และ มคอ. ภายใน วัน หลังสินสุดภาคการศึกษาที
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. ภายใน วัน หลังสินสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินการทีรายงานใน มคอ. ปี ทีแล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ ครัง
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมีี ต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลียไม่น้อยกว่า . จากคะแนนเต็ม .
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลียไม่น้อยกว่า . จากคะแนนเต็ม .

ปี ที 1 ปี ที 2
2560 2561

ปี ที 3
2562

ปี ที 4 ปี ที 5
2563 2564
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หมวดที 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ก่อนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรียนเพือพิจารณารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชาทีเปิ ดสอน ซึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมแลกเปลียนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ ข้ อเสนอแนะ โดยใช้ ข้อมูลจากผลการประเมินของนิสติ หรือข้ อมูลอืนๆ ทีได้ รวบรวม
มาจากการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาทีผ่ านมา เพือนําไปกําหนดกลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชาให้
เป็ นไปตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา และแผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา
. ระหว่างสอน
อาจารย์ ผ้ ู สอนสัง เกตพฤติ ก รรมของนิ สิต ซึ งสะท้ อ นถึ ง ความเข้ าใจในเนื อหาวิช า รวมทัง
สอบถามนิสิตเกียวกับสัมฤทธิผลในการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้ วยวิธีสัมภาษณ์ สนทนาส่วนตัว การใช้
แบบสอบถามหรือแบบประเมิน การพิจารณาจากผลงาน หรือกิจกรรมในชันเรียนทีได้ มอบหมายให้ กับ
นิสติ
. หลังการสอน
อาจารย์ผ้ ู สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมทีแสดงออก การทําแบบฝึ กหั ด
กิจกรรม โครงงาน และการสอบ และนําผลทีได้ จากการประเมิน ประกอบกับการประชุมเพือปรึกษาหารือ
กับคณาจารย์ประจําหลักสูตร หรือผู้ทมีี ความเชียวชาญด้ านหลักสูตรและวิธีการสอน มาปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนเพือเพิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทีจัดทํา
ขึนโดยฝ่ ายวิชาการของคณะผ่านระบบออนไลน์ ซึงเป็ นการประเมินในด้ านต่างๆ เช่ น เนือหาการสอนและ
กลวิธีการสอนทีมีความสอดคล้ องกับแผนทีได้ วางไว้ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ความตรงต่อเวลา การ
ชีแจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สอการสอน
ื
2. รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้ แก่อาจารย์ผ้ ูสอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพือใช้ ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
3. รวบรวมผลการประเมิ นทักษะของอาจารย์จากรายวิช าต่ างๆ เพื อประกอบการประชุ ม เพื อ
วิพากษ์ และแลกเปลียนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณาจารย์ประจําหลักสูตร เพือใช้ ในการ
วางแผนเพือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. กําหนดให้ มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน ซึงเป็ นผู้ทรงคุ ณ วุ ฒิ แ ละขึ นทะเบียนเป็ นผู้ ต รวจประกันคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ทุ กปี ตาม
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กําหนดการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
. การประเมินหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ ใช้ ข้อมูลต่างๆ ซึง
ประกอบด้ วยผลการประเมิ น ทัก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนของคณาจารย์ การฝึ กประสบการณ์ ใ น
หน่วยงาน การประเมินผลสัมฤทธิของนิสติ
. ประเมินความความคิดเห็นต่อหลักสูตรของนิสติ ชันปี ที รวมทังจัดการทดสอบเพือประเมินผลการ
เรี ยนรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา (Exit exam) เพื อเก็บเป็ นข้ อมูลเกียวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
หลักสูตร
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตด้ วยแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี (ในหมวดที 7
ข้ อ 7)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาและประชุมร่ วมกันกับคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรฯ เมือสินสุดภาคการศึกษา
2. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต รฯ สรุ ป ผลการดํ าเนิ น การรายวิ ช าเพื อเสนอต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการประชุมของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชีในหมวดที 7 ข้ อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการผู้ประเมิน
4. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานทีได้ จากการประเมินในข้ อ 2
และข้ อ ร่ ว มกั บ ผลการประเมิ น ของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ศิ ษ ย์ เก่ าและนิ สิต ปั จ จุ บั น และวางแผนปรั บ ปรุ ง/
พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรฯ ทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
สําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการร่ าง/ ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559)
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิ ตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
การปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา แบ่งเป็ น ระยะ ได้ แก่
ระยะที 1 (Pre-audit) แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
1.1 รับฟั งความคิดเห็นของศิษย์เก่าและนิสติ ปัจจุบนั หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา
1.2 รับฟั งความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตจิตวิทยา
ระยะที 2 (Post-audit) รับฟังข้ อวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยา
ระยะที 1 (Pre-audit)
1.1 ความคิดเห็นของศิษย์เก่าและนิสิตปั จจุบนั หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา
1.1.1 ความคิดเห็นของศิษย์เก่าจิ ตวิทยา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการรับฟั งความคิดเห็นของศิษย์เก่าจิตวิทยา ในวันที 27
มกราคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 266/1 ระหว่ างเวลา :00 – 16:00 น. ศิ ษ ย์ เก่ ามี ค วามคิ ด เห็ น ที
เกียวข้ องกับการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ดังนี
(1) สถานะปั จจุบนั ของศาสตร์จิตวิทยา
ความชัดเจนของศาสตร์จิตวิทยาชัดเจนมากขึนกว่าสมัยก่อน ทังด้ านการเรียนและการประกอบ
อาชีพ สําหรั บวุฒิการศึกษา วท.บ. จิตวิทยาทําให้ เกิดความได้ เปรียบด้ านตลาดแรงงาน แต่ ทงนี
ั หลักสูตร
อาจจะเพิ มรายวิ ช าเลือกทีเป็ นการเสริ ม ความรู้ และทักษะเฉพาะด้ านให้ กับผู้ เรี ยนเพื อให้ เท่ าเทีย มกั บ
หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยาของบางสถาบั น ที มี ก ารแบ่ ง สาขาวิ ช าอย่ างชั ด เจน เช่ น จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา จิตวิทยาชุมชน
ศาสตร์จิตวิทยาประยุกต์ใช้ ได้ กบั การทํางานทีมีความหลากหลาย ทังด้ านทรัพยากรมนุษย์ ด้ าน
ธุรกิจต่างๆ ด้ านการโฆษณา ศาสตร์จิตวิทยาเป็ นศาสตร์ทอยู
ี ่ ในทุกวิชาชีพ เช่ น พฤติกรรมผู้บริโภค การ
โฆษณา หรื อ แม้ แต่ งานด้ านบัญ ชี ซึงจะต้ อ งเกียวข้ องกับคน ทังนีขอเสนอให้ ห ลักสูตรพั ฒ นาผู้เรี ยนใน
ลักษณะเฉพาะทางมากขึน โดยอาจจะให้ นิสติ ปี 3 และปี 4 ศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาเฉพาะทางและลงลึก
ในเนือหาวิชามากขึน
ศาสตร์จิตวิทยาได้ รับความสนใจมากขึน โดยเฉพาะสายสุขภาพอันเนืองมาจากประเด็นต่างๆ
ในสังคมปั จ จุ บัน เช่ น ปั ญ หาโรคซึมเศร้ า แต่ สาํ หรับ จิต วิท ยาอุต สาหกรรมและองค์ก ารยั งสร้ างความ
แตกต่ า งจากศาสตร์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ม่ ไ ด้ แม้ ว่ า จิ ต วิ ท ยาจะเชี ยวชาญด้ า นพฤติ ก รรมคน การใช้
แบบทดสอบ การวิจัย
(2) จุดแข็งหรือความได้เปรียบ และจุดอ่อนของหลักสูตร/บัณฑิตจิ ตวิทยา
หลักสูต ร วท.บ. จิต วิท ยา ของ มศว ซึงเป็ นจิต วิท ยาทัวไปทําให้ นิ สิต ได้ เปรี ยบในด้ านการ
ปรับตัว ซึงสามารถปรั บใช้ กับการทํางานร่ วมกับผู้อืนในองค์การได้ ดี แต่ยังขาดความได้ เปรียบด้ านความ
ลึก เนืองจากนิสิตยังขาดความเฉพาะทาง เช่ น ความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกหรือการใช้ แบบทดสอบเฉพาะ
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ทาง ทําให้ เสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้อืน เช่ น นิสิตฝึ กงานไม่ มีโอกาสได้ ใช้ แบบทดสอบกับผู้รับบริการ
ซึงต่างจากนิสติ นักศึกษาสาขาจิตวิทยาคลินิกจากสถาบันอืนๆ ดังนัน หากหลักสูตรเปิ ดสอนรายวิชาเลือก
ให้ เฉพาะทางมากขึนก็จะทําให้ นสิ ติ แข่งขันกับสถาบันอืนๆ ทีมีความเฉพาะทางได้ มากขึน แม้ ว่าหลักสูตรที
เป็ นจิตวิทยาทัวไปทําให้ ผ้ ูเรียนปรับตัวในการใช้ ชีวิตได้ ดีขึน และเปิ ดโอกาสให้ ค้นพบตนเอง แต่กจ็ ะต้ อง
เสริมความเฉพาะทางให้ ลึกขึน เช่ น เรียนทางจิตวิทยาคลินิกเพิมขึน เรียนทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเพิมมากขึน หรือเรียนทางจิตวิทยาพัฒนาการมากขึน เพือทําให้ นิสติ มีความรู้เฉพาะทางในสาขาที
สนใจ และสามารถนําไปใช้ ในการแข่งขัน การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพทีมีความเฉพาะมากขึน
รายวิชาของหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา ซึงทําให้ บัณ ฑิตจิตวิทยามีความได้ เปรี ยบ ทังด้ านการ
ทํางานและการศึกษาต่อ คือ วิชาการวัด และวิชาวิจัย ซึงเมือเปรียบเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอืนๆ แล้ ว
แม้ ว่าสถาบันอืนๆ จะเรียนรายวิชาด้ านการวัดและการวิจัยมากกว่า แต่กส็ ามารถเทียบเคียงความแข็งแกร่ ง
กันได้ อย่ างเท่าเทียมกัน ซึงหลักสูตรก็ยังสามารถเพิ มความเข้ มข้ นของรายวิชาดังกล่ าวได้ อีก เช่ น การ
พั ฒ นาแบบวัด ก็อ าจจะเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ม าตรวจเครื องมื อ วัด จริ งๆ แต่ ก็อ าจจะมี ข้อ จํากัด เรื องของ
ระยะเวลา การเรียนวิชาวิจัย ถ้ าให้ นิสิตทําวิจัยเป็ นรายบุคคลก็จะเพิมความเข้ มข้ นขึนมาก แต่ถ้าให้ นิสติ ทํา
วิจัยเป็ นกลุ่มก็จะทําให้ เกิดการแลกเปลียนมุมมองและช่ วยเหลือกันจึงเป็ นข้ อดีข้อเสียทีมีความแตกต่างกัน
ไป สําหรับรายวิชาการวัด หากแยกเป็ นส่วนของการใช้ แบบวัดด้ านจิตวิทยาคลินิก ด้ านจิตวิทยาพัฒนาการ
และด้ านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การก็น่าจะทําให้ เกิดความลุ่มลึกมากขึนและตรงกับความสนใจของ
นิ สิต หรื อ อาจจะแบ่ งเป็ นส่ วน Basic Test และ Advanced Test โดย Basic Test อาจจะให้ เรี ยน Test
พืนฐาน ส่วน Advance Test ก็อาจจะเป็ นการเรียนเกียวกับแบบวัดขันสูงทีมีความเฉพาะทาง
หลักสูตรอาจจะจัดให้ มีหน่วยบริการทางสังคมเพือใช้ เป็ นสนามฝึ กให้ กับนิสติ ปี 3 และปี 4 ซึง
จะทําให้ นิสติ ได้ ฝึกฝนความรู้ ทักษะและความเชียวชาญ โดยอาจจะตังเป็ นศูนย์เพือสร้ างความสุข หรือสุข
ภาวะ การให้ คาํ ปรึกษา เพื อให้ บริการทางวิชาการ ฝึ กความเชียวชาญ และประชาสัมพันธ์ความแข็งแกร่ ง
ของศาสตร์จิตวิทยา และเพือสร้ างความแข็งแกร่ งของสังคม สําหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ ค่ายปล่อย
จิตก็เป็ นโครงการทีให้ นิสิตได้ เรียนรู้นอกห้ องเรียน โดยการประยุกต์กระบวนการทางจิตวิทยาและลงมือ
ปฏิบัตเิ พือทําให้ วัยรุ่นเกิดความเข้ าใจตนเองมากขึน
(3) ความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตจิ ตวิทยา
คุณลักษณะของบัณฑิตจิตวิทยา มศว ยังไม่ชัดเจนนักทําให้ บัณฑิตบางคนหางานตรงสายยาก
เนืองจากการบริหารงานองค์กรในปั จจุ บันเปลียนแปลงรูปแบบการบริห ารงานทําให้ เกิดตําแหน่งงานทีมี
ความต้ องการความสามารถเฉพาะทางมากขึน เช่น training, HRD, AE
(4) ข้อเสนอของศิษย์เก่าเพือการปรับปรุงหลักสูตร
- บางรายวิชาของหลักสูตรยังซําซ้ อน เช่ น วิ ชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การกับวิชาจิตวิทยา
สังคมในองค์การ
- รายวิชาวิจัยอาจจะปรับจํานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มให้ น้อยลงหรืออาจจะใช้ ระบบการสอนเป็ นทีม
ของอาจารย์ผ้ ูสอน
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- ควรสอนเทคนิค การใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทีมีค วามสําคั ญต่ อการทํางานและการวิจั ย เช่ น
โปรแกรม Excel
- เพิ มรายวิ ชาเกียวกับภาษาอังกฤษมากขึน หรื อสอนวิธีก ารอ่ านบทความวิจัยใน Journal ต่ างๆ
ประกอบการอ่านงานวิจัยและตําราภาษาอังกฤษ
- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ เน้ นการวิจัยด้ วยการใช้ สถิติและภาษาอังกฤษมากขึน
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ อภิปราย (discuss) กันในช่วงวันพุธบ่ ายเกียวกับบทความหรือการแลกเปลียน
ความรู้กนั ในเชิงของภาษา
- บางรายวิชาเน้ นเนือหาและทฤษฎี เช่ น วิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพ แต่ยังขาดประเด็นในการอภิปราย
เชื อมโยงหรื อ การประยุ ก ต์ ใช้ เช่ น การประยุ ก ต์ กั บเคสผู้ ป่ วย จึ งควรเพิ มการประยุ ก ต์ ท ฤษฎีใ นการ
วินิจฉัยเคสจริงๆ และเน้ นประเด็นทางสังคมมากขึน ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ ในอนาคตของนิสติ
- ขอเสนอให้ เปิ ดวิ ช าโทสําหรั บ นิ สิ ต วิช าเอกจิ ต วิ ท ยา โดยเป็ นวิช าโทจิ ต วิ ท ยาเฉพาะทาง เช่ น
จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
1.1.2 ความคิดเห็นของนิสิตปั จจุบนั
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการรับฟั งความคิดเห็นของนิสติ ปั จจุ บันหลักสูตร วท.บ.
จิต วิท ยา ในวั นที 27 มกราคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 266/1 ระหว่ างเวลา :00 – 16:00 น. นิ สิต
ปัจจุบนั มีความคิดเห็นทีเกียวข้ องกับการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ดังนี
(1) ความคิดเห็นต่ อหลักสูตร วท.บ. จิ ตวิทยา
หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยามีความเป็ นพืนฐานมากเกินไป แต่การเป็ นจิตวิทยาทัวไปก็มีข้อดีคือ
สําหรั บคนทียังไม่ ชัดเจนว่ าต้ องการเรี ยนจิตวิทยาสาขาใด เมือเรี ยนแล้ วก็จ ะทําให้ เห็นภาพและเข้ าใจว่ า
ตนเองสนใจเรียนจิตวิทยาสาขาใด
การเป็ นจิตวิทยาทัวไปอาจจะทําให้ ขาดความลุ่มลึกสําหรับการทํางานหรือการศึกษาต่ อ หรือ
แม้ แต่การฝึ กงานในสาขาเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลเปิ ดรับจิตวิทยาคลินิก แต่นิสิตของหลักสูตร วท.บ.
จิตวิทยา ยังขาดทักษะด้ านจิตวิทยาคลินิก เนืองจากไม่ได้ เรียนรายวิชาคลินิกอย่างเข้ มข้ น หลักสูตรจึงควร
หาข้ อมูลหรือให้ อาจารย์ทมีี ความเชียวชาญด้ านจิตวิทยาคลินกิ สอนเสริมเพิมเติม
ขอเสนอให้ ห ลักสูตรเปิ ดวิชาโทจิตวิทยาเฉพาะทาง เช่ น จิตวิทยาพั ฒ นาการ จิตวิท ยาคลินิก
ให้ กับนิสติ วิชาเอกจิตวิทยาเพือเพิมความลุ่มลึกให้ กับนิสติ ด้ วย และยังช่ วยแก้ ปัญหาเรืองวิชาโทของ มศว
ทีเปิ ดสอนน้ อยลงเรือยๆ
(2) ความคิดเห็นเกียวกับรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. จิ ตวิทยา
- บางรายวิชามีความคล้ ายกันมาก เช่ น วิชาจิตวิทยาสังคมในองค์การ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ และจิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
- บางรายวิชาสามารถนําเนือหาวิช ามาเรี ยนด้ วยกันได้ เช่ น จิ ตวิท ยาการสือสารกับจิ ต วิท ยา
สังคม หรือหัวข้ อจรรยาบรรณในวิชาการวัดกับเนือหาบางส่วนของวิชาภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
- บางรายวิชาทีมีเนือหาเชือมโยงกันควรเปิ ดสอนในภาคเรียนใกล้ กัน เช่ น วิชาชี วจิตวิทยา กับ
วิชาอารมณ์และแรงจูงใจ
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- รายวิชาอารมณ์และแรงจูงใจ ซึงเชิญอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์มาสอนในบางครัง อาจารย์
ผู้สอนสอนเร็วทําให้ นิสติ เรียนตามไม่ทนั
- เนื อหาของรายวิ ช าภาษาอัง กฤษสําหรั บ จิต วิท ยา 1 และภาษาอั งกฤษสําหรั บจิ ต วิ ท ยา 2
คล้ ายกันมาก อยากให้ วิชานีเป็ นการสอนเนือหาเชิงประยุกต์ทใช้
ี ในการสอบเพือศึกษาต่อหรือการทํางาน
ในอนาคต ข้ อสอบควรเป็ นการประยุกต์ใช้ มากกว่ าวัดความรู้ด้านแกรมม่า วิชานีอาจจะเตรียมความพร้ อม
ด้ านคําศัพท์จิตวิทยาหรือการอ่านการเขียนเชิงวิชาการ และอาจจะมีกิจกรรมเสริมสร้ างเจตคติทางบวกต่ อ
การเรียนจิตวิทยา และการสอนวิธกี ารอ่านบทความใน Journal หรือการเขียนเชิงวิชาการ
- วิชาประสบการณ์ในหน่วยงาน (การฝึ กงาน) อยากจะให้ นิสติ สามารถเข้ าฝึ กงานในหน่ วยงาน
เดียวกันได้ มากกว่ า 1 คน โดยเฉพาะการฝึ กงานทีเป็ นสายวิชาชีพ เช่ น ด้ านจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล
และหลักสูตรอาจจะกําหนดแนวทางของการเลือกสถานทีฝึ กงานเป็ น 2 แนวทาง คือ การเปิ ดโอกาสให้
นิสิตเลือกสถานทีฝึ กงานตามความสนใจ และการทําสัญญาความร่ วมมือกับหน่วยงานในการรับนิสิตเข้ า
ฝึ กงานหรือเป็ นสหกิจศึ กษา สําหรั บช่ วงเวลาของการฝึ กงาน คื อ ปิ ดภาคเรี ยนฤดู ร้อน เหมาะสมดีแล้ ว
เพราะทําให้ นิสติ รู้ความสนใจและเป้ าหมายของตนเองชัดเจนขึนและสามารถเตรียมพร้ อมตนเองก่อนเข้ าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคตได้
- ควรเปิ ดสอนรายวิชาหรือการฝึ กอบรมเพือเพิมทักษะการใช้ เครืองมือวัดทางจิตวิทยาทีมีความ
เฉพาะ เช่ น DENVER และทดลองใช้ จริงเพือพัฒนาทักษะในเบืองต้ น เช่ น การตรวจบุคลิกภาพของเด็ก
ในเบืองต้ น
- ควรกําหนดให้ วิชาการให้ คําปรึ ก ษาเป็ นวิชาเอกบังคับ เนืองจากเป็ นทักษะสําคัญ ของนิสิต
จิตวิทยา และเป็ นทักษะทีนําไปประยุกต์ใช้ ได้ จริง หรือการสอนเกียวกับกระบวนการบําบัด กิจกรรมบําบัด
เพือให้ นสิ ติ เกิดทักษะเบืองต้ น ซึงจะเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานในอนาคต
- อยากให้ หลักสูตรเปิ ดรายวิชาเพิมขึน เช่ น จิตวิทยาอาชญวิทยา จิตวิทยาการเป็ นครู กายวิภาค
เกียวกับสมอง หรือเปิ ดสอนรายวิชาทีมีอยู่ในหลักสูตร แต่ยังไม่เคยเปิ ดสอน เช่ น จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยา
ผู้ใหญ่
- รายวิชาวิจัยอาจจะแบ่ งเป็ น 2 วิชา โดยเทอมแรกให้ เรียนเกียวกับกระบวนการวิจัยและจัดทํา
ข้ อเสนอโครงการวิจัย ส่วนเทอมสองก็ลงเก็บข้ อมูลจริงและทําวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ควรสํารวจความสนใจรายวิชาเอกเลือกของนิสิตก่อนการลงทะเบียน เพื อเปิ ดโอกาสให้ นิสิต
เลือกเรียนตามความสนใจ เช่น จิตวิทยาการฝึ กอบรม จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา
- รายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาสิงแวดล้ อ มยั งไม่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ และเนื อหาไม่ สอดคล้ อ งกั บชื อ
รายวิชา การมอบหมายงานให้ นิสิตแปลตําราประสบปั ญหาว่านิสิตทีได้ แปลเนือหาบทหลังๆ ไม่ สามารถ
เชือมโยงเนือหากับบทแรกๆ ได้ เนืองจากขาดความรู้ทเป็
ี นพืนฐานจากบทแรกๆ ทําให้ เกิดความสับสนใน
การแปล
- รายวิชาการรับสัมผัสและการรับรู้ ควรเพิมการทดลองในห้ องปฏิบัติการเพื อทําให้ เกิดความ
น่าสนใจมากขึนและทําให้ เนือหาวิชาเป็ นสิงทีมีความเป็ นรูปธรรมมากขึน
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- รายวิ ชาอารมณ์ และแรงจู งใจ การเรี ยนมุ่ งเน้ นทฤษฎีมากเกินไป ควรเพิ มเทคนิคการสร้ าง
แรงจู งใจและการปรั บเปลียนอารมณ์ของบุคคล และขอเสนอให้ ปรั บข้ อสอบให้ เน้ นความเข้ าใจมากกว่ า
ความจํา และสอดคล้ องกับเนือหาวิชามากขึน
- รายวิชาจิตวิทยาผู้บริ โภค ประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีทมีี ความหลากหลาย มอบหมายงานทีมี
ประโยชน์ บรรยากาศการเรี ยนการสอนดี แต่ อาจจะปรั บเนือหาวิชาเพื อลดความซําซ้ อ น และการเชิ ญ
วิท ยากรที มี ค วามเชี ยวชาญมาบรรยายทําให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ าใจมากขึ น ข้ อ สอบวั ด ความ
สร้ างสรรค์ได้ ดี ซึงช่วยเสริมทักษะความรู้ให้ กบั นิสติ ทีมีความสนใจด้ านนี
- รายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพ อยากให้ ปรับหนังสือเรียนให้ ทนั สมัยมากขึน และต้ องการให้ วิชานี
มีการรับชมและสร้ างภาพยนตร์ต่อไปเพราะทําให้ เกิดการเรียนรู้ โดยอาจจะเพิ มเติมทฤษฎีบุคลิกภาพ
ใหม่ๆ มากขึน ส่วนการเชิญวิทยากรมาสอนเป็ นสิงทีดีเพราะช่วยเสริมความรู้และความเข้ าใจ อยากให้ ปรับ
ข้ อสอบเป็ นเรืองของความเข้ าใจและการประยุกต์มากขึน
- รายวิชาจิตวิทยาสังคมในองค์การ รายวิชานีทับซ้ อนกับวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อยากให้ ปรั บเนือหาของข้ อสอบ เนืองจากเนือหาบางส่วนเป็ นเรืองเฉพาะเกินไป เช่ น คําศัพท์ภาษาบาลี
และอยากให้ ปรับสัดส่วนของคะแนนให้ เหมาะสมมากขึน
- รายวิ ช าฝึ กอบรม วิ ช านี สําคั ญ สําหรั บ นิ สิต ทีจะฝึ กงานหรื อ ที สนใจทํางานด้ านนี สําหรั บ
การศึกษาดูงานในรายวิชานี บางครังผู้เรียนยังมีพืนฐานความรู้ไม่เพียงพอจึงทําให้ ไม่เข้ าใจเนือหาหรือองค์
ความรู้ของวิทยากร
- วิช าจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร นิ สิต บางส่ วนอยากจะให้ วิ ช านี เป็ นวิช าเอกเลื อ ก
เนืองจากนิสิตบางส่วนไม่ สนใจด้ านนี และเนือหาวิชาค่ อนข้ างยากและซับซ้ อน แต่ นิสิตบางส่วนก็เห็นว่ า
เนือหาวิชานีน่าสนใจและช่ วยเปิ ดโลกทัศน์ความสนใจใหม่ๆ ได้ จึงควรเป็ นวิชาเอกบังคับต่อไป แต่อาจจะ
พิจารณาร่วมกับบางรายวิชาปรับเนือหาไม่ให้ ซาซ้
ํ อนกัน
นอกจากนี นิ สิต ยั งเสนอว่ าอาจจะเปิ ดวิ ชาเอกเลือกเพิ มมากขึน เช่ น วิ ช าจิต วิ ท ยามนุ ษ ยสัม พั นธ์
บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญญามนุษย์ พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
(3) ความคิดเห็นต่ อกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การอบรมทักษะของผู้ประสาน (Facilitator) ในการจัดค่ ายปล่อยจิตควรเปิ ดโอกาสให้ นิสิตเข้ า
ร่วมได้ ทุกคน เนืองจากเป็ นการฝึ กทักษะสือสาร การให้ คาํ ปรึกษาทําให้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ แม้ ว่า
นิสติ อาจจะไม่ได้ เรียนจิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา แต่การอบรมนีก็ช่วยทําให้ เกิดประโยชน์ได้
- อยากให้ มีห้องปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา สถานทีสําหรับให้ นิสติ ปรึกษางานกันและสถานทีเก็บของ
สําหรับการทํากิจกรรมของนิสติ
- จํานวนรับนิสิต 50 คน เป็ นจํานวนทีมีความเหมาะสมแล้ วเพราะทําให้ บริหารจัดการด้ านการ
เรียนการสอนและการทํากิจกรรมต่างๆ ได้ สะดวกราบรืน
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1.2 ความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจิ ตวิทยา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการรับฟั งความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตจิตวิทยาจํานวน 2 ท่าน
ได้ แก่ นายไพโรจน์ วาณิ ชดี (Assistant Vice President ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด มหาชน) และนางวจิรา
ภรณ์ ดาวอรุณ (ผอ. และนักจิตวิทยาชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง) ในวันที 16
มีนาคม 2559 ณ ห้ องประชุ ม
/ ระหว่ างเวลา :00 – 16:00 น. ผู้ ใช้ บัณฑิตจิตวิทยามีความ
คิดเห็นทีเกียวข้ องกับการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ดังนี
(1) การปฏิบตั ิงานของบัณฑิตจิ ตวิทยาในส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงาน
บั ณ ฑิ ตจิ ตวิทยาเข้ าไปปฏิบัติง านในฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ของธนาคาร ซึงวิ ชาเอกจิ ตวิท ยา มศว
ค่อนข้ างเป็ นทีรู้จักของหน่วยงาน การพิจารณารับสมัครบัณฑิตจิตวิทยาของหน่วยงานเอกชนจะไม่ค่อยระบุ
สาขาวิชาจิตวิทยาอย่างเฉพาะเจาะจง ขอเพียงแค่สามารถปฏิบตั ิงานในสายทรัพยากรมนุษย์ได้ เช่ น การสรร
หาและคัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
สําหรับการปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพจิตจะรับเฉพาะบัณฑิตจิตวิทยาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
เฉพาะ ได้ แก่ จิตวิทยาคลินก จิตวิทยาพัฒนาการ ซึงหลักสูตรจิตวิทยาของ มศว ยังเป็ นจิตวิทยาทัวไปทําให้
ไม่ตรงตามคุณสมบัติ ดังนัน บัณฑิตจิตวิทยา มศว จึงต้ องศึกษาต่อเฉพาะทางเพือทําให้ มีคุณสมบัติทจะเข้
ี า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้ แม้ ว่าจะบัณฑิตจะเรียนรายวิชาทีเกียวข้ อง แต่กถ็ ือว่ายังไม่มีคุณสมบัติที
จะสมัครงานในหน่ วยงานเหล่ านีได้ แต่ สาํ หรั บกระทรวงยุติ ธรรมแล้ วจะเปิ ดกว้ างในการรับบัณ ฑิตสาขา
จิตวิทยามากกว่า
(2) ตลาดแรงงานสําหรับบัณฑิตจิ ตวิทยาในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
ปั จจุ บันตลาดแรงงานค่ อนข้ างหลากหลาย โดยเฉพาะเมือเปิ ด AEC หน่ วยงานต่ างๆ จึงต้ องการ
พนักงานทีมีประสบการณ์การทํางานหรือมีประสบการณ์การฝึ กงาน สําหรั บงานด้ านการบริหารบุคคลก็ยัง
ต้ องการบัณฑิตสาขาจิตวิทยา ซึงมองภาพรวมแล้ วตลาดแรงงานยังคงต้ องการและเปิ ดกว้ างสําหรับบัณฑิต
จิตวิทยา
หน่ วยงานภาครัฐก็ยังคงต้ องการบัณฑิตจิตวิทยาเป็ นอย่ างมาก แต่ กจ็ ะเป็ นจิตวิทยาเฉพาะสาขา
เนืองจากการปฏิบัติง านด้ านนี เป็ นงานทีมี ความเฉพาะและถู กคาดหวังระดับสูง ลัก ษณะงานทําให้ เกิ ด
ความเครี ยดจึ งต้ องการบัณ ฑิ ตสาขาจิ ต วิทยา (เฉพาะทาง) อย่ างต่ อ เนืองในปริ มาณมาก แต่ ห น่ วยงาน
ราชการไม่ได้ เน้ นประสบการณ์ของบัณฑิตมากนัก เนืองจากสามารถเสริมภายหลังได้
ผู้ใช้ บัณฑิตคิดว่ าการปฏิบัติงานกับหน่ วยงาน NGO จะเปิ ดกว้ างมากกว่ า แต่ คุณสมบัติสาํ คัญคือ
จะต้ องอดทนและปรั บตัวต่ อการเปลียนแปลงและหลากหลายได้ ดี เนืองจากภาระงานหนักและเน้ นการ
ปฏิบัตงิ านภาคสนาม
ในภาพรวมแล้ ว บัณฑิตจิตวิทยา มศว ยังคงมีความได้ เปรียบ เนืองจากวุฒิ การศึกษาเป็ น วท.บ.
และรายวิชาใน transcript น่ าสนใจ ซึงช่ วยเพิ มโอกาสทีจะเข้ าปฏิบัติงานในหน่ วยงานเอกชน แต่ สาํ หรั บ
หน่วยงานราชการยังคงมีข้อจํากัดอยู่ ซึงในอนาคตก็อาจจะมีการปรับเปลียนไปในทิศทางทีดีขนึ
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(3) สมรรถนะหรื อความรู ้ ทักษะ ความสามารถและคุ ณ ลัก ษณะอื นๆ ของบัณ ฑิ ต จิ ต วิ ทยาที
สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
คลินิก สุขภาพจิ ต เคยรั บนิสิต จิ ตวิ ทยา มศว เข้ ามาฝึ กงาน พบว่ า นิ สิต จิ ต วิท ยา มศว เป็ นผู้ ทีมี
ความรู้ความสามารถและลักษณะต่างๆ เหมาะสมและน่าชืนชม ทํางานดี โดดเด่น โดยเฉพาะด้ านการวิจัย
ผู้ใช้ บัณ ฑิตมี ความคิ ดเห็นว่ าสมรรถนะหลัก สําหรั บผู้ ทีจะมาปฏิบัติ งานในหน่ วยงานราชการ คื อ
ภาษาอังกฤษ (และภาษาที 3) ความสามารถด้ านคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้ อมูลสุขภาพจิต เช่ น สถิติ
ทางสุขภาพต่ างๆ (สถิติการฆ่าตัวตาย ความเจ็บป่ วย) นิสิตจิตวิทยา มศว ซึงมีพื นฐานด้ านการวิจัยดีอยู่
แล้ ว ถ้ าเรียนรู้ในส่วนนีเพิมเติมก็น่าจะทํางานในส่วนนีได้ ดี นอกจากนี บัณฑิตจิตวิทยาควรจะใช้ เครืองมือ
ทางจิตวิทยา เพือการคัดกรองได้ ตลอดจนการตรวจวัดพัฒนาการ ทักษะการให้ คาํ ปรึกษา ทักษะการบําบัด
ฟื นฟูบางอย่ าง บัณฑิตจิตวิทยาควรเข้ าใจคน และสามารถให้ คาํ แนะนําหรือช่ วยเหลือผู้ อืนในเบืองต้ นได้
หรือรู้แนวทางการส่งต่อเพือช่วยแก้ปัญหาทีเกิดขึน มองโลกให้ กว้ าง อดทนต่อความกดดันและความเครียด
ประเทศไทยเข้ าสู่ AEC ทําให้ คนต่ างชาติเข้ ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยมากขึน ผู้ปฏิบัติงานจึง
ควรเข้ าใจเรื องความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลและเตรี ยมพร้ อ มเพื อให้ ป ฏิบัติงานร่ วมกั บคนต่ างชาติ ไ ด้
โดยเฉพาะด้ านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทีจะต้ องเกียวข้ อ งกั บการคั ด เลื อ กคนต่ างชาติ เข้ ามาปฏิบั ติ งาน ดั งนั น
การศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งเตรี ยมทัก ษะด้ านภาษาและการจั ด การความหลากหลาย และพั ฒ นาความรู้ ทัก ษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอืนๆ ทีจําเป็ นต่อการปฏิบัติงานเพือแข่ งขันกับคนต่างชาติได้
สํา หรั บหน่ ว ยงานเอกชนต้ อ งการบั ณ ฑิ ต ทีมี ลั ก ษณะกล้ าแสดงออก โดยเฉพาะการอภิ ป ราย
แลกเปลียนความคิดเห็น การแสดงความคิดสร้ างสรรค์ การลงมือปฏิบัติจริ บุคลิกภาพทีดี สําหรับเรืองการ
สือสารก็ควรฝึ กนิสติ ให้ พูดจากระชับตรงประเด็น นอกจากนีก็ยังมีเรืองของการคิดต่อยอดปรับปรุงพัฒนา
วิธีการทํางานใหม่ๆ และการแก้ ปัญหาในองค์การ หลักสูตรควรเสริมเรืองการพัฒนาภาวะผู้นาํ ให้ กับผู้เรียน
ความกล้ าคิ ด ด้ วยตนเองบนพื นฐานของข้ อ มู ล เป้ าหมายและทั ก ษะความสามารถของตนเอง เทคนิ ค
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการประยุกต์ในการแก้ ปัญหา
(4) การเสริมสร้างสมรรถนะของบัณฑิ ตเพือให้สอดคล้องกับทิศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต
การเผชิญความกดดันในอนาคตทีเพิมขึนเรือยๆ ทําให้ ปัญหาด้ านสุขภาพเป็ นปัญหาสําคัญทัวโลก
ทําให้ สาขาจิ ต วิท ยาเป็ นสาขาสําคั ญ และเป็ นทีต้ อ งการเพิ มขึ นเรื อยๆ ซึ งหน่ วยงานเอกชนก็ข อความ
ช่ วยเหลือจากหน่ วยงานด้ านสุขภาพจิตของรัฐในการประเมินสุขภาพจิต และช่ วยเหลือพนักงานทีมีปัญหา
เพิมขึนเรือยๆ
การปฏิบัติงานในหน่ วยงานเอกชนจะต้ องอยู่ภายใต้ สภาวะกดดันมากขึนส่งผลต่ อความเครียดทีมี
มากขึน คนรุ่นใหม่มีความอดทนน้ อยลงและเปราะบางมากขึนจึงทําให้ เน้ นการแก้ ปัญหาด้ วยความรุนแรง
หรื อลาออกทําให้ ห น่ วยงานสูญเสียบุคลากรทีดี บัณฑิตจิตวิทยาจึงควรฝึ กทักษะด้ านความอดทนและเป็ น
ผู้ทาํ หน้ าทีประสานระหว่ างคนทีมีปัญหากับองค์การเพื อช่ วยแก้ ปัญหาความขัดแย้ งทีเกิดขึน สําหรับการ
ปฏิบั ติ งานในองค์ การต่ างชาติ ห รื อ ข้ ามชาติ บั ณ ฑิ ต จิ ต วิ ท ยาก็จ ะปฏิ บั ติ ห น้ าทีช่ วยเหลื อ วิเคราะห์ ให้
คําปรึกษา บัณฑิตจิตวิทยาจึงควรมีความรู้ด้านจิตวิทยา ภาษาต่างประเทศ และการใช้ ภาษาอย่างเหมาะสม
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ระยะที 2 (Post-audit) รับฟังข้อวิพากษ์จากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาจิ ตวิทยา
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร จัดส่ง มคอ. ของหลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา ให้ ผ้ ู ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ท่าน ได้ แก่ ซึงข้ อวิพากษ์ในการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีดงั นี
ผูท้ รงคุณวุฒิท่านที 1: รศ.ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร
1. ชือหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
2. ชือปริญญา
เหมาะสมแล้ ว
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ดีอยู่แล้ ว แต่ถ้าปรับได้ ขอปรับวรรคหลังเป็ น “และส่งเสริมให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขบนความหลากหลาย” เพราะสังคมทําอะไรไม่ได้ นอกจากคนในสังคมเป็ นผู้ทาํ ให้ เกิดสันติสขุ

4. ความสําคัญ
มีคาํ ถามของย่ อหน้ ารองสุดท้ ายทีแบ่งเป็ น 3 กลุ่มวิชา แต่มี 1 กลุ่มวิชาพิเศษทางจิตวิทยาคือ
อะไร

5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนิสิต
เหมาะสมแล้ ว
6. โครงสร้างหลักสูตร
(หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท)
- วิชาจต 451 กับวิชา จต 492 ต่างกันน้ อยมาก มีบางส่วนคาบเกียวกัน กลุ่มวิจัยถ้ าปรับเป็ น
ตอนๆ แต่เรียนอย่างละเอียดจะดีหรือไม่ และสุดท้ ายบูรณาการภาพรวมทังหมด โดยอาจให้ ทาํ วิจัย
เป็ นตอนๆ มาตลอด
- ดีค่ะ แต่ไม่ทราบว่ามีเอกบังคับให้ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การบ้ างหรือไม่คะ
- ทัง 4 กลุ่มดีหมด แต่น่าจะมีคาํ อธิบายว่าจะเลือกอย่างไร เลือกเอกใดเอกหนึงทังหมดหรือ
เลือกไปทัง 4 กลุ่ม และจะมีผลใน transcript หรือไม่ หรือให้ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ทปรึ
ี กษา

7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ ละหมวดวิชา
(หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท)
เหมาะสมแล้ ว
8. แผนการศึกษาและจํ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
เหมาะสมแล้ ว
9.ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนือหาวิชา
เหมาะสมแล้ ว
10.ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
โดยทัวไปก็มีการเรียงลําดับและต่อเนืองในรายวิชาดีอยู่แล้ ว
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11.ความสอดคล้องของเนือหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้ อ 4 ทีว่าสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ ข้ อนีไม่แน่ใจ เนืองจากดู
วิชาทีให้ ศกึ ษายังไม่มีวชิ าใดทีเอือต่อหัวข้ อนี

12.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรครังต่อไป
คําอธิบายรายวิชาน่าจะมีการให้ ออกฝึ กภาคสนามให้ มากขึน เพราะการฝึ กทําให้ เกิดการเรียนรู้
ด้ วยตนเองและมีความเข้ าใจดี
13. ข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนๆ
- หน้ า 2 ตรงข้ อ 6 อาชีพทีประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา ขออนุญาตดึงอาชีพเลขานุการออก
ไมใช่ว่าอาชีพ นีไม่ ดี แต่คนทีอ่านอาจสงสัยว่ าเรียนจิตวิทยา แล้ วจะไปประกอบอาชีพ นีได้ เหมาะสม
หรือ
- การเปิ ดดูแลผู้สงู อายุกน็ ่าจะเป็ นอีกกิจกรรมหนึง

ผูท้ รงคุณวุฒิท่านที 2: รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล
1. ชือหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
2. ชือปริญญา
เหมาะสมแล้ ว
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
4. ความสําคัญ
เหมาะสมแล้ ว
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนิสิต
เหมาะสมแล้ ว
6. โครงสร้างหลักสูตร
(หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท)
เหมาะสมแล้ ว
7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ ละหมวดวิชา
(หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท)
เหมาะสมแล้ ว
8. แผนการศึกษาและจํ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
เหมาะสมแล้ ว
9.ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนือหาวิชา
เหมาะสมแล้ ว
10.ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
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11.ความสอดคล้องของเนือหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
12.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรครังต่อไป
เหมาะสมแล้ ว
13. ข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนๆ
เสนอให้ เพิมรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมหรือด้ าน
จิตวิญญาณ (spirituality) เป็ นการพัฒนานิสิตจากด้ านในเพือให้ เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์และเพือให้
สอดคล้ องกับปัญหาและความต้ องการของสังคมในปัจจุบันด้ วย

ผูท้ รงคุณวุฒิท่านที : รศ.ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์
1. ชือหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
2. ชือปริญญา
เหมาะสมแล้ ว
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
4. ความสําคัญ
เหมาะสมแล้ ว
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนิสิต
เหมาะสมแล้ ว
6. โครงสร้างหลักสูตร
(หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท)
เหมาะสมแล้ ว
7. ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ ละหมวดวิชา
(หมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาโท)
เหมาะสมแล้ ว
8. แผนการศึกษาและจํ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา
เหมาะสมแล้ ว
9.ความเหมาะสมและความชัดเจนของรายละเอียดเนือหาวิชา
เหมาะสมแล้ ว
10.ลําดับและความต่อเนืองของรายวิชาในหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
11.ความสอดคล้องของเนือหารายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เหมาะสมแล้ ว
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12.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรครังต่อไป
เหมาะสมแล้ ว
13. ข้อเสนอแนะเพิมเติมอืนๆ
- รายวิชา จต 492: การฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงาน (Practicum in Organization) ซึงเรียน
ในภาคฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) นัน ไม่มปี รากฏอยู่ในส่วนของแผนการศึกษา
- ในบางรายวิชาทีจําเป็ นต้ องผ่านรายวิชาอืนมาก่อน ควรมีการระบุไว้ ด้วย
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานการประเมินหลักสูตร
สรุปการวิพากษ์หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ขอให้ แก้ ไขปรัชญาของหลักสูตรจาก “พัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ทเต็
ี มศักยภาพ และส่งเสริมสังคมให้ มีสนั ติ
สุขบนความหลากหลาย” เป็ น “พัฒ นาคนให้ เป็ นมนุษย์ทเต็
ี มศักยภาพ และส่งเสริ มให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสขุ บนความหลากหลาย”
2. อาชีพทีประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ขอให้ เพิมการเปิ ดดูแลผู้สงู อายุ และไม่จาํ เป็ นต้ องใส่อาชีพเลขานุการ
3. ความสําคัญ
ขอให้ เพิมรายละเอียดของกลุ่มวิชาพิเศษทางจิตวิทยาด้ วยว่าคืออะไร
4. โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา จต451 การวิจัยทางจิตวิทยากับจต 492 โครงการวิจัยทางจิตวิทยาแตกต่างกันอย่างไร หลักสูตร
จัดให้ มีรายวิชาเอกบังคับให้ กบั จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหรื อไม่ และการกําหนดกลุ่มรายวิชาเอกเลือก
ให้ กับนิสติ จะดําเนินการอย่างไร
5. แผนการศึกษา
ยัง ไม่ ได้ ระบุ ร ายวิช า จต 492: การฝึ กประสบการณ์ ในหน่ วยงาน (Practicum in Organization) ไว้ ใน
แผนการศึกษา
นอกจากนี ผู้ทรงคุณวุฒิยังให้ ข้อเสนอแนะอืนๆ เพิมเติมในประเด็นเกียวกับความสอดคล้ องของเนือหา
รายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึงพบว่ายังไม่มีรายวิชาทีมีเนือหาในคําอธิบายรายวิชาทีเอือต่อวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรข้ อที 4 คือสํานักความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงาน
ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิธัญญา วัณโณ
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) VITANYA VANNO
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีทํางาน
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-1770-7 ต่อ 16232, 16237, 086-908-3605
Email
vitanya@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ศศ.ม.
ค.ด.

จิตวิทยา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วิธวี ิทยาการวิจยั การศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีสําเร็จ
2544
2546
2557

ความเชียวชาญ
การสร้ างเครืองมือวัดทางจิตวิทยา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตี พมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิธัญญา วัณโณ และสุพัทธ แสนแจ่มใส. (2559). การศึกษาการรับรู้พัฒนาการในการเรียนรู้ ปัจจัยความสําเร็จ
และปั ญหาอุปสรรคในการเรียนของผู้เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา. มนุ ษยศาสตร์
ปริทรรศน์, 38, 28-40.
วิธัญญา วัณโณ, วรรณี แกมเกตุ, และสุวิมล ว่องวาณิช. (2559). การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลการวัดทุนจิตวิทยาเชิงบวกระดับกลุ่ม: การพัฒนาตัวแปรระดับกลุ่มจากข้ อมูลระดับบุคคลด้ วยโมเดล
การรวมค่าข้ อมูล. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 37(1), 99-110.
มารยาท โยทองยศ และวิธญ
ั ญา วัณโณ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดกี ับสุขภาวะของ
บุคคล: การวิเคราะห์อภิมาน. BU Academic Review, 14, 39-53.
วิธัญญา วัณโณ. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
กับอาการของโรคกลัวการถูกหัวเราะเยาะ. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 30, 276-291.
วิธัญญา วัณโณ. (2552). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 31, 41-66.
วิธัญญา วัณโณ. (ปี การศึกษา 2551). การวิเคราะห์งานอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. มนุ ษยศาสตร์ปริทรรศน์, 30, 5-30.
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วิธัญญา วัณโณ. (ปี การศึกษา 2549). บทบาทของการจัดการความรู้ทมีี ต่อความรู้ความเข้ าใจและทัศนคติต่อการ
จัดโครงการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 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. บทความทีได้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธีระภัทร กุโลภาส, วิธญ
ั ญา วัณโณ, และสรียา โชติธรรม. (2555). การพัฒนามาตรวัดการให้อภัย.
รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคม
อาเซียน 2015-2020” เมือวันที 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/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ระดับปริญญาตรี
จต 102
จต 313
จต 341
จต 343
ระดับปริญญาโท
จต 501
จต 644
จต 681
จต 691
จป 633
จป 638
ระดับปริญญาเอก
จป 706
จป 838

ชือรายวิชา
จิตวิทยาพืนฐาน
จิตวิทยาสังคมในองค์การ
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
การวัดและการวิจัยบุคลิกภาพ
จิตวิทยาพืนฐาน (สอนร่วม 10 คน)
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กบั คุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน)
การศึกษาอิสระ
การประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (สอนร่วม 2 คน)
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 (สอนร่ วม 5 คน)
สัมมนาจิตวิทยาประยุกต์ (สอนร่วม 3 คน)
การฝึ กปฏิบัติด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2 (สอนร่ วม 5 คน)

5. ทุนวิจยั ทีได้รบั
ชือโครงการวิจัย

บทบาทของการจัดการความรู้ทมีี ต่อความรู้
ความเข้ าใจและทัศนคติต่อการจัดโครงการของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคมกับอาการของโรคกลัวการถูกหัวเราะเยาะ

แหล่งทุน

ทุนวิจยั เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจยั เงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนวิจยั เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
ทีได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
ประจําปี งบประมาณ หัวหน้ า
พ.ศ. 2549
โครงการวิจยั

ประจําปี งบประมาณ หัวหน้ า
พ.ศ. 2551
โครงการวิจยั
ประจําปี งบประมาณ หัวหน้ า
พ.ศ. 2551
โครงการวิจยั
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การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการ
ควบคุมนําหนักของเด็กนักเรียนช่วงชัน 3 และ
4 เขตกรุงเทพมหานครทีมีภาวะนําหนักเกิน
และภาวะอ้ วน.
รูปแบบการอบรมเลียงดูกับจิตพอเพียงของ
นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ าน
ครอบครัว

ทุนวิจยั เงิน
งบประมาณแผ่นดิน

ทุนวิจยั เงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ทุนวิจยั จากสํานักงาน
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงของ
มนุษย์
ปัจจัยเชิงชีวจิตสังคมและจิตวิญญาณของ
ทุนวิจยั เงิน
อาการเกร็ง หายใจเร็วและอาการคล้ ายเป็ นลม งบประมาณแผ่นดิน
ของผู้เข้ าร่วมพิธบี ายศรีส่ขู วัญ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึง
การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียน
ทุนวิจยั เงินรายได้
โรงเรียนกีฬาไทย.
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา มหาวิทยาลัย
บูรพา
การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน สํานักงาน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual
คณะกรรมการ
Education (EBE) ระดับชันประถมศึกษา
การศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ:
ผู้ว่าจ้ าง

ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
พ.ศ.2550
โครงการวิจยั

ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
พ.ศ.2551
โครงการวิจยั
ผู้ร่วม
โครงการวิจยั

ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
พ.ศ.2552
โครงการวิจยั

ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
พ.ศ.2558
โครงการวิจยั

ผู้ร่วม
โครงการวิจยั
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ประวัติและผลงาน
ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายธีระชน พลโยธา
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) TEERACHON POLYOTA
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีทํางาน
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 16258
Email
teerachon@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศษ.ม.
จิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีสําเร็จ
2538
2545
กําลังศึกษา

ความเชียวชาญ
จิตวิทยาการเรียนรู้ และ จิตวิทยาการรับรู้
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตี พมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธีระชน พลโยธา. (2556). 5 จิตเพืออนาคต : การเตรียมคนและสังคมสู่โลก ในศตวรรษที 21. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์ , , 77-84.
ธีระชน พลโยธา. (2551). จิตฟิ สิกส์ : วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สกึ กับความเข้ มของสิงเร้ า. วารสาร
โพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, , 52-63.
ธีระชน พลโยธา. (2550). การเรียนรู้ในพืนทีรอยต่อพัฒนาการ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 29(2), 518.
ธีระชน พลโยธา. (
). การพั ฒ นาการตระหนักรู้ ตนเองในการเตรี ยมตัวประกอบอาชี พ ของนิสิต วิชาเอก
จิตวิทยาโดยให้ บริการข้ อสนเทศทางอาชีพ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 28(1), 23-41.
ธีระชน พลโยธา. (
). การสอนโดยใช้ สือประสมในวิชาจิตวิทยาเบืองต้ นเพือพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้
ด้ วยการนําตนเอง. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 27(1), 99-116.
2. บทความทีได้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธีระชน พลโยธา. (
). Knowledge Management of the Elderly for Increasing their Social and
Economic Values: A Case Study on Community in Seechompoo District, Khon Kaen Province”
นําเสนอในงานวันครูโลก ครังที ในกลุ่ม Reorienting Teacher Education for Sustainable
Development และได้ รับการคัดเลือกทูลเกล้ าฯ ถวายในงานวันสมเด็จพระเทพฯ ครังที .
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3. ตํารา/หนังสือ
1. เอกสารประกอบการสอน วิชา จต
จิตวิทยาพืนฐาน
2. เอกสารคําสอน วิชา จต
การรับสัมผัสและการรับรู้
3. เอกสารคําสอน วิชา มศว
จิตวิทยาสังคม
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ระดับปริญญาตรี
จต 102
จต 201
จต 202
จต 321
มศว 151
มศว 366
ระดับปริญญาโท
จต 501
จต 523

ชือรายวิชา
จิตวิทยาพืนฐาน
การเรียนรู้และการรู้คิด
การรับสัมผัสและการรับรู้
จิตวิทยาผู้ใหญ่
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาพืนฐาน (สอนร่วม 10 คน)
จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย

5. ทุนวิจยั ทีได้รบั
ชือโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
ผู้ร่วม
โครงการวิจยั

โครงการศึกษาและประเมินผลการดําเนินงาน
กองทุนคุ้มครองเด็กและค้ นหาโครงการ
ต้ นแบบ
ปัจจัยเชิงชีวจิตสังคมและจิตวิญญาณของ
อาการเกร็งหายใจเร็วและอาการคล้ ายเป็ นลม
ของผู้เข้ าร่วมพิธบี ายศรีส่ขู วัญสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งหนึง
การพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ าน
ครอบครัว

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมันคง
ของมนุษย์
ทุนวิจยั เงิน
ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2552
โครงการวิจยั

การจัดการความรู้ของผู้สงู อายุเพือเพิมคุณค่า
ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา
ผู้สงู อายุในอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ผู้ร่วม
โครงการวิจยั

สํานักงานบริหารกิจการ
สตรีและครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุษย์

ผู้ร่วม
โครงการวิจยั
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ประวัติและผลงาน
ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวชญานุช ลักษณวิจารณ์
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) CHAYANUT LAKSANAVICHARN
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ทีทํางาน
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2260 1770 ต่อ 16259, 08 1770 4312
Email
chayanut.lak@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จิตวิทยา
วท.ม.
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
จิตวิทยาประยุกต์

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี ทีสําเร็จ
2537
2541
กําลังศึกษา

ความเชียวชาญ
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ และ จิตวิทยาการให้ คาํ ปรึกษา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตี พมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วรรณิภา กิยา และ ชญานุช ลักษณวิจารณ์. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ของ
เด็กตามการรับรู้ของผู้ปกครองกับการอบรมเลียงดู. วารสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์, 6(2), 13-19.
2. บทความทีได้รบั การตี พิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ระดับปริญญาตรี
จต 102
จต 242
จต 243
จต 281

ชือรายวิชา
จิตวิทยาพืนฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
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จต 313
จต 481
จต 491
จต 499
ระดับปริญญาโท
จต 501

จิตวิทยาสังคมในองค์การ
จิตวิทยาสุขภาพ
ประสบการณ์ในหน่วยงาน
การศึกษาอิสระ
จิตวิทยาพืนฐาน (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจยั ทีได้รบั
ชือโครงการวิจัย

แหล่งทุน

โครงการแนวทางการจัดการศึกษาพืนฐาน
สําหรับเด็กเร่ร่อนในเขตจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน
รูปแบบการอบรมเลียงดูกับจิตพอเพียงของ
นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทุนวิจยั จากเครือข่าย
วิจยั อุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน
ทุนวิจยั เงิน
งบประมาณแผ่นดิน

การพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ าน
ครอบครัว

ทุนวิจยั จากสํานักงาน
กิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงของ
มนุษย์

ปี งบประมาณ
ทีได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
ปี งบประมาณ พ.ศ. ผู้ช่วยนักวิจัย
2552
ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
พ.ศ.2551
โครงการวิจยั
ผู้ร่วม
โครงการวิจยั
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ประวัติและผลงาน
ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) สุพัทธ แสนแจ่มใส
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) SUPAT SANJAMSAI
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ทีทํางาน ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 02-260-17770-7 ต่อ 16237
Email suput@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วท.บ.
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.
จิตวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด.
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี ทีสําเร็จ
2547
2550
กําลังศึกษา

ความเชียวชาญ
จิตวิทยาทัวไป จิตวิทยาอปกติ การประเมินสภาพจิตใจ จิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาเชิงบวก
ผลงานทางวิชาการ
. บทความวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิธัญญา วัณโณ และสุพัทธ แสนแจ่มใส. (2559). การศึกษาการรับรู้พัฒนาการในการเรียนรู้ ปัจจัยความสําเร็จ
และปั ญหาอุปสรรคในการเรียนของผู้เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา. มนุ ษยศาสตร์
ปริทรรศน์, 38, 28-40.
. บทความทีได้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
. ตํารา/หนังสือ
. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ระดับปริญญาตรี
จต 101
จต 102
จต 205

ชือรายวิชา
ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
จิตวิทยาพืนฐาน
ประวัตแิ ละแนวคิดทางจิตวิทยา
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จต 334
จต 336
จต 421
จต 484
จต 485
จต 489
จต 491
ระดับปริญญาโท
จต 501
จต 681
จต 691

จิตวิทยาอปกติ
การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
พฤติกรรมเบียงเบน
พฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาในเด็กและเยาวชน
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม
ประสบการณ์ในหน่วยงาน
จิตวิทยาพืนฐาน (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กบั คุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน)
การศึกษาอิสระ

5. ทุนวิจยั ทีได้รบั
ชือโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ
ทีได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
รูปแบบการอบรมเลียงดูกับจิตพอเพียงของ
ทุนวิจยั เงิน
ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2551
โครงการวิจยั
การพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ าน
ทุนวิจยั จากสํานักงาน
ผู้ร่วม
ครอบครัว
กิจการสตรีและ
โครงการวิจยั
สถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงของ
มนุษย์
ปัจจัยเชิงชีวจิตสังคมและจิตวิญญาณของ
ทุนวิจยั เงิน
ประจําปี งบประมาณ ผู้ร่วม
อาการเกร็ง หายใจเร็วและอาการคล้ ายเป็ นลม งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2552
โครงการวิจยั
ของผู้เข้ าร่วมพิธบี ายศรีส่ขู วัญสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งหนึง
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ประวัติและผลงาน
ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชาญ รัตนะพิสฐิ
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) CHARN RATTANAPISIT
ตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ทีทํางาน
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5525 081-914-4681
Email
charn_psych@hotmail.com, charn@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีสําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จิตวิทยา
วท.ม.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ศ.ด.
จิตวิทยา (สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ทีสําเร็จ
2548
2551
กําลังศึกษา

ความเชียวชาญ
- จิตวิทยาสังคม
- เจตคติ อคติ การจัดการกับความขัดแย้ งระหว่างบุคคล
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- การคัดเลือก ประเมินผล และการแก้ ไขปั ญหาบุคลากรในองค์การ
- ภาวะผู้นาํ การทํางานเป็ นทีมและการส่งเสริมการใช้ ศักยภาพของบุคคล
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพือพัฒนาสัมพันธภาพและความคิดสร้ างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตี พมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชาญ รัตนะพิสฐิ และชัญญา ลีศัตรูพ่าย. (2558). อิทธิพลของการสือสารแบบกัลยาณสนทนา เจตคติการชืนชอบ
หรือรังเกียจกลุ่ม และทักษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
มนุษยศาสตร์ปริทศั น์, 37(2), 47-66.
ชัญญา ลีศัตรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสฐิ . (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของทักษะการสือสารแบบ
กัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 20(2), 171187.
2. บทความทีได้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตํารา/หนังสือ
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ระดับปริญญาตรี
จต 211
จต 351
จต 352
จต 489
จต 499
ระดับปริญญาโท
จต 501
จต 681
จต 691

ชือรายวิชา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ภาวะผู้นาํ และกลุ่มทีมีประสิทธิภาพ
สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม
การศึกษาอิสระ
จิตวิทยาพืนฐาน (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กบั คุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 10 คน)
การศึกษาอิสระ

5. ทุนวิจยั ทีได้รบั
ชือโครงการวิจัย

อิทธิพลของการสือสารแบบกัลยาณสนทนา
เจตคติการชืนชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทักษะ
ชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

แหล่งทุน

ทุนวิจยั เงินรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปี งบประมาณ
ทีได้รบั ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผูร้ ่วม
โครงการ)
ประจําปี งบประมาณ หัวหน้ า
พ.ศ.
โครงการวิจยั
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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เปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป
ฉบับปี พ.ศ.
และฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.
วิชาศึกษาทัวไป ฉบับปี พ.ศ.
2
. กลุ่มวิชาภาษาและการสือสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสือสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพือ
การสือสาร การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่ อความ
ขยายความ และการสังเคราะห์ ความคิดเพื อการสือสาร
ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารใช้ ภ าษาเพื อสือสารในสถานการณ์ ต่ างๆ
ด้ วยกระบวนการเรียนรู้ทหลากหลาย
ี
มศว ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พั ฒ นาทักษะทางด้ านภาษาเพื อการสือสารในยุคโลกาภิ
วัต น์ โดยเรี ยนรู้ เข้ าใจและฝึ กทัก ษะภาษาด้ านการฟั ง
พู ด อ่ าน เขี ย น คํ า ศั พ ท์ ใ น ชี วิ ต ป ระจํ า วั น ด้ วย
กระบวนการเรียนรู้ทหลากหลายทั
ี
งในและนอกห้ องเรียน
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึงพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช้ ใน
การสือสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็ นพื นฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พั ฒ นาทักษะด้ านภาษาและกระบวนการเรี ยนรู้เพือการ
สือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึ กทักษะภาษาด้ านการฟั ง
พู ด อ่ า น และเขี ย น ด้ วยสื อกระบวนการเรี ย นรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีหลากหลาย ส่งเสริ ม การเรี ยนรู้
แบบพึ งพาตน สนับสนุ นให้ นาํ ภาษาอังกฤษไปใช้ ในการ
สร้ างความร่ วมมื อ ในการเรี ยนรู้แ ละเป็ นประโยชน์ ต่ อ
ตนเองและสังคม

วิชาศึกษาทัวไป ฉบับปี พ.ศ.

9

มศว
ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
ศึก ษาองค์ ประกอบของการสือสาร ทังการฟั ง การพู ด
การอ่ าน การเขี ย น การสั งเคราะห์ ค วามคิ ด และกล
วิธีการใช้ ภาษาไทยเพือการสือสารในสถานการณ์ต่างๆ
โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ
และพรรณนาความ
มศว
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
ศึก ษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการฟั งและ
การพู ด ภาษาอั ง กฤษในฐานะภาษาต่ า งประเทศใน
สถานการณ์ ต่ างๆ ผ่ านการทําแบบฝึ กหั ด การฟั งและ
การพูด โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ สือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีหลากหลายทังในและนอกห้ องเรียน

มศว
ภาษาอังกฤษเพือประสิทธิภาพการสือสาร
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและ
การเขี ยนภาษาอั งกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศใน
สถานการณ์ ต่างๆ ผ่ านการทําแบบฝึ กหั ดการอ่ านและ
การเขียน โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ สือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีหลากหลายทังในและนอกห้ องเรียน
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มศว
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พั ฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น
และด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในฐานะทีเป็ นภาษานานาชาติ เพือพั ฒ นาความสามารถ
ทางด้ าน ภ าษ าผ่ าน สื อแ ล ะกระบ วน การเรี ย นรู้ ที
หลากหลายทังในและนอกห้ องเรี ย น เรี ย นรู้ วิธีก ารนํา
ความรู้ แ ละกระบวนการเรี ย นรู้ ภ าษาไปประยุ ก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเพื อพั ฒ นาตนให้ เป็ นส่วนหนึ งของสังคมไทยและ
สังคมโลก
มศว
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พั ฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น
และด้ านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ เพิ มพูน ทักษะและ
ประสบการณ์การสือสารภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ นภาษา
นานาชาติ พั ฒ นาการนํ า เสนอข้ อมู ล และความคิ ด
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสือและกระบวนการ
เรี ย นรู้ ที หลากหลายทั งในและนอกห้ องเรี ย น นํ า
ความสามารถทางภาษาและการจั ด การกระบวนการ
เรี ยนรู้มาประยุกต์ใช้ สาํ หรับการพัฒ นาตนให้ เป็ นผู้เรียน
ภาษาแบบยังยืน

วิชาศึกษาทัวไป ฉบับปี พ.ศ.
9
มศว
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication 1
ศึก ษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการ
พูดสําหรับผู้เรียนทีใช้ ภาษาอังกฤษในฐานะทีเป็ นภาษา
นานาชาติ ทังคําศั พ ท์ สํานวน ประโยค ไวยากรณ์ ที
ซับ ซ้ อ น และการออกเสียง ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารสนทนาใน
สถานการณ์ ต่ างๆ ผ่ านสือ และกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที
หลากหลายทังในและนอกห้ องเรียน

มศว
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการอ่านและการ
เขี ยนสําหรั บ ผู้ เรี ยนที ใช้ ภาษาอั งกฤษในฐานะที เป็ น
ภาษานานาชาติ การฝึ กเขี ย นเรี ย งความในหั ว ข้ อที
หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ทังในและนอกห้ องเรียน
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2. กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้ างสรรค์ 3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle
ศึก ษาหลักการและแนวคิด ของสุขภาวะแบบองค์รวม
การบู รณาการแนวคิดดังกล่ าวเข้ ากับวิ ถีชีวิต โดยเน้ น
การสร้ างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสติ ให้ สามารถ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง
ตลอดจนเลื อ กใช้ วิ ถี ชี วิ ต ในเชิ ง สร้ างสรรค์ ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสมกับบริบททางสังคม

วิชาศึกษาทัวไป ฉบับปี พ.ศ.

9

มศว
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
เทคนิคและทักษะเบืองต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะ
ต่ างๆ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายและบุ คลิกที
เหมาะสมสําหรั บการเต้ น ลี ลาศ ตลอดจนมารยาทใน
การเต้ นลีลาศเพือสุขภาพ

มศว
สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
หลัก การพื นฐานของการสร้ างและพั ฒ นาสมรรถภาพ
ทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และ
ความยื ดหยุ่ นของกล้ ามเนื อและการทํางานของระบบ
การไหลเวียนโลหิต
มศว
การวิงเหยาะเพือสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
หลักการออกกําลังกายด้ วยการวิงเหยาะ การวิงเหยาะที
มุ่ งเน้ นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิ ตและ
ความยื ด หยุ่ น ของร่ างกาย การจัด โปรแกรมการออก
กําลังกายด้ วยการวิงเหยาะเพือสุขภาพ
มศว 4 โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
เทคนิคและทักษะเบืองต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบ
การหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพือสุขภาพ
มศว
ว่ายนํา
1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
เทคนิคและทักษะเบืองต้ นของการว่ายนํา การว่ ายนําท่า
ต่ างๆ การเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย กติ ก าการ
แข่ งขัน การเก็บรั กษาอุปกรณ์ และความปลอดภั ยใน
การว่ายนําเพือสุขภาพ
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มศว 6 แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
ทักษะการยืน การเคลือนที การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่ นลูกหน้ าตาข่ าย
กลวิ ธี ก ารเล่ น ประเภทเดี ยวและประเภทคู่ การเก็บ
รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน
เพือสุขภาพ
มศว 7 เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
เทคนิคและทักษะเบืองต้ นในการเล่ นเทนนิส มารยาท
ในการชมเทนนิ ส กติ ก าการแข่ ง ขั น กลวิ ธีก ารเล่ น
ประเภทเดียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และ
ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพือสุขภาพ
มศว 8 กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138 Golf
ความเป็ นมาของกีฬ ากอล์ฟ ทัก ษะการยื น การจับ ไม้
การเหวียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้ และเก็บรักษา
อุ ป กรณ์ และความปลอดภั ย ในการเล่ น กอล์ ฟ เพื อ
สุขภาพ
มศว
การฝึ กโดยการใช้ นาหนั
ํ ก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิ ค การออกกํ า ลั ง กายแบบใช้ เครื องมื อ ช่ ว ย
หลั ก การปฏิ บั ติ การฝึ กโดยการใช้ นําหนั ก และการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครง
ร่างและกล้ ามเนือ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึ ก
โดยการใช้ นาหนั
ํ กเพือสุขภาพ
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3. กลุ่มวิชาบู รณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5) มศว
ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Information Literacy Skills
SWU 141 Life in a Digital World
ศึ ก ษาความสําคัญ ของระบบและกระบวนการสือสาร ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของกระบวนการสื อสารและ
พั ฒ นาทั ก ษะในการสื บ ค้ น และอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล การใช้ เทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น การประเมิน
ซอฟต์ แวร์ ต่างๆ และการจั ดการความรู้จากเครื อข่ าย สือสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมาย
อินเทอร์ เน็ต เพื อการเรี ยนรู้ต ลอดชี วิต ตลอดจนฝึ ก ทีเกียวข้ อง ภั ยอันตรายในโลกดิ จิทัลและแนวทางการ
ทัก ษะการนําเสนอข้ อมู ลสารสนเทศ โดยตระหนั กใน ป้ องกัน การนําเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้
จรรยาบรรณ ผลกระทบทีมีต่อบุคคลและสังคม รวมทัง เพือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสือสารสนเทศ
กฎหมายทีเกียวข้ อง
และเทคโนโลยี
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒ นาการและแนวคิ ดของเทคโนโลยี ดิ จิทัลทีมี
ผลกระทบต่ อสั ง คมในด้ านวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมือง และสิงแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภค
เทคโนโลยี ข องสั ง คมและสมาชิ ก รวมทั งวิ เคราะห์
แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิจิทลั ในสังคมโลกอนาคต
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) มศว 2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เหตุ ผ ล ความรู้ ทางสถิ ติ ศึกษาวิธคี ิดและหลักการคณิตศาสตร์กบั ความคิดในเชิง
คณิ ต ศาสตร์ สําหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค คณิ ต ศาสตร์ กั บ ศิ ล ปะ ตรรกะและเหตุผ ล คณิ ตศาสตร์ สาํ หรั บ ผู้ บริ โภคและ
คณิตศาสตร์กบั การแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวัน และเป็ น การคํ า นวณ ภาษี คณิ ต ศาสตร์ กั บ ความงาม การ
ฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรี ยนรู้ และ วิ เ ค ราะห์ เชิ งตั วเลข ก ารแ ป ล ความ ห ม าย ก าร
การดํารงชีวิตในสังคม
ประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
ศึ ก ษาหลั ก การวางแผนและการจั ด การทางการเงิ น
เครื องมือ ทางการเงิ น ในการบริ ห ารสภาพคล่ อ งส่ว น
บุคคล มู ลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีท างการเงิน
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน
การบริหารหนี และการวางแผนลงทุน
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วิทยาศาสตร์เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิงแวดล้ อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development
and Environment
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด ทางวิ ทยาศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
ประยุ กต์ และเทคโนโลยี ศึ กษาระบบนิเวศวิ ทยาเพื อให้
เข้ าใจถึงความสําคัญของการอยู่ ร่วมกันอย่างสมดุ ล รวมทัง
ศึ ก ษาผลกระทบของความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทีมี ต่ อสิงแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิ จ เพื อ
ปลูกฝังให้ ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสงแวดล้
ิ
อม
เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสขุ อย่างยังยืน
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มศว 4 วิทยาศาสตร์เพือชีวิตและสิงแวดล้ อมทีดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
ศึ ก ษาเจตคติ แ ละกระบวนการคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์
ระบบนิ เวศวิท ยาและความสําคั ญ ของการอยู่ ร่ วมกั น
อย่ างสม ดุ ล วิ ท ยาศ าสต ร์ ป ระยุ ก ต์ เท ค โนโลยี
ผลกระทบของความเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีทมีี ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อม
และการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์อย่ างรู้เท่าทันและเป็ น
มิตรต่อสิงแวดล้ อม
มศว 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ทีมี
บทบาทในเหตุ ก ารณ์ สําคั ญ ของโลก ผลกระทบของ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นมิ ติ ท างสั ง คม การ
สะท้ อนคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กั บ บริ บ ท
สังคมไทยในปัจจุ บัน
มศว 246 วิถชี ีวิตเพือสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
ศึก ษาองค์ ประกอบและความสําคั ญ ของสุขภาพแบบ
องค์รวม ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่ อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและ
การรั ก ษา การพั ฒ นาวิ ถี ชี วิ ต เชิ งสร้ างสรรค์ แ ละการ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพือชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุก
ช่ วงวัย อาหารเพื อสุขภาพ สมุ นไพร ผลิต ภั ณ ฑ์ เสริ ม
อาห าร อั น ตรายจากอาหารและมาตรฐานความ
ปลอดภั ย หลัก การเลือกซือและการเก็บ รั ก ษาอาหาร
การเลือกบริโภคด้ วยปั ญญา และการฝึ กประกอบอาหาร
อย่างง่ายจากวัตถุดิบทีปลอดภัยและมีคุณค่า
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มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึ ก ษาผลกระทบจากการใช้ พลั ง งานกระแสหลั ก ที
เกียวข้ องกั บ ปรากฏการณ์ โลกร้ อ น ภาวะเรื อ นกระจก
และความไม่ ยั งยื น ทางเศรษฐกิ จ ความหมายและ
ความสําคัญของการใช้ พลังงานทางเลือก การปรับระบบ
คิ ด หรื อ กระบวนทัศ น์ ที มี ต่ อ การจั ด การพลั ง งานให้ มี
ความเป็ นมิต รกับสิงแวดล้ อม มี ความยังยื นของชุ มชน
มากกว่ าเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จ เพี ย งอย่ างเดี ย ว การ
สร้ างภูมิค้ ุ มกันให้ เกิดขึนในระบบพลังงาน การสร้ างภูมิ
ปั ญ ญาและเทคโนโลยี ใ นการใช้ ทรั พ ยากรที มี อ ยู่ ใ น
ท้ องถิน เพือส่งผลต่อการดําเนินชีวิตทีสันติสขุ และยังยืน
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มศว 2 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
ศึก ษาความหมาย ความสําคั ญ กระบวนการ บทบาท
และผลกระทบของการใช้ พ ลั งงานหลั ก และพลั ง งาน
ทดแทน ปรากฏการณ์ โลกร้ อ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงาน
อย่างมีส่วนร่วม การใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะ
ชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้ วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที
เหมาะสม

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิ จิทัล แนว
ปฏิ บั ติ ห ลั ก จริ ย ธรรมและกฎ หมายที เกี ยวข้ อง
นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารใน
ปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
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4. กลุ่มวิชาบู รณาการ (มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) มศว
การศึกษาทัวไปเพือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development SWU 151 General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทัวไป ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทัวไป
ทังทางด้ านมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ ประวั ติ และปรั ชญาของมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
และศิลป์ โดยเน้ นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสือสาร เป้ าหมายที แท้ จริ งของการศึ กษาในระดั บ อุ ดมศึ กษา
การแสวงหาความรู้ การพั ฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ความสําคั ญและแนวทางการพั ฒนาพฤติ กรรม จิ ตใจ และ
ให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ ปั ญญา การพั ฒ นาทั กษะการเรี ยนรู้ การสื อสาร การคิ ด
แก้ ปัญหา เพือให้ ผ้ ูเรียนเป็ นบัณฑิตทีมีคุณภาพ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 251 มนุษย์กบั สังคม
3(2-2-5) มศว
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4)
SWU 251 Man and Society
SWU 161 Human in Learning Society
ศึกษาความรู้พืนฐานเกียวกับมนุษย์และสังคม ทังสังคมไทย ศึ ก ษาความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษย์ กั บ สั ง คม ทั ง
และสังคมโลก โดยมุ่ งให้ ผ้ ู เรี ยนมี ความเข้ าใจในพฤติ กรรม สั ง ค ม ไท ย แ ล ะ สั งค ม โล ก ผ ล ก ระ ท บ ข อ งก าร
ของมนุ ษย์ และนําความรู้มาพัฒนาตนเองให้ ร้ ูเท่าทันสังคม เป ลี ยนแ ป ลงทางสั ง คม ต่ อการดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
มี ความรั บผิ ดชอบ มี ความคิ ดริ เริ มสร้ างสรรค์ มี คุณธรรม สิงแวดล้ อม ความสําคัญของการแสวงหาความรู้อย่ าง
จริ ยธรรม ซาบซึงในวัฒนธรรม ศิ ลปะ และอารยธรรมของ ต่อเนือง และการดําเนินชีวิตอย่ างมีคุณธรรมจริ ยธรรม
มนุ ษย์ มี จิตสํานึ กในการอยู่ ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ ในสังคมแห่ งการเรียนรู้
สิงแวดล้ อมอย่ างสันติ ตระหนั กในหน้ าทีรั บผิ ดชอบและ
บทบาททีพึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 3(2-2-5) มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3)
SWU 358 Music and Human Spirit
SWU 251 Music and Human Spirit
ศึก ษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้ านดนตรี ทกว้
ี าง ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของ
และหลากหลาย ดนตรี จากอดี ตและร่ วมสมั ย ดนตรี มนุ ษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้คุณ ค่ า
ตะวั น ออกและตะวั น ตก ดนตรี ไ ทย ดนตรี พื นบ้ าน ของตนเองและบริ บ ทของสังคม รวมทังฝึ กประยุ ก ต์
ดนตรี ที พั ฒนาจากอดี ต กาล ดนตรี ใ นบริ บ ทของ และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
วัฒนธรรม ด้ วยสือและกระบวนการเรียนรู้ทหลากหลาย
ี
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
3(2-2-5) มศว 52 สุนทรียศาสตร์เพือชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์ ศึกษาแนวคิดทางด้ านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ใน
และคุ ณ ค่ าของสุ นทรี ยะที มี ต่ อการดํ ารงชี วิ ต ศึ ก ษา เชิ งบู ร ณาการทังทีเกียวข้ อ งกับ ธรรมชาติ ศิลปะ การ
สุนทรี ยศาสตร์ ในเชิ งบู รณาการ ทังทีเกียวข้ องกับธรรมชาติ แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรี ยะทีผสานสัมพั นธ์กับ
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะทีผสานสัมพันธ์ บริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสงแวดล้
ิ
อม
กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสงแวดล้
ิ
อม โดยมุ่งเน้ น
กระบวนการเรียนรู้สอื และประสบการณ์ทหลากหลาย
ี
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มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์ 3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ าเกี ยวกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละ
จินตนาการทีก่ อให้ เกิดความงามและสุนทรี ยะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริ บทวัฒนธรรมทีหลากหลาย
อันจะนําไปสู่การสร้ างสรรค์ในชีวิตประจําวัน ทังนีโดย
ใช้ กระบวนการเรียนรู้และสือทีหลากหลาย

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปั ญญา 3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึ กษาแนวคิ ด คุ ณค่ า และสุ นทรี ยะจากวรรณกรรมหลาก
รูปแบบ โดยเน้ นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ ทีก่อให้ เกิดพลัง
ปั ญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะช่ วย
พัฒนาการดําเนินชีวิตทีดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
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มศว 253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรีย
สนทนา ระดับ ของการสือสาร การประยุ กต์ใช้ สุนทรี ย
สนท นาในการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยการแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ การถ่ า ยทอดความคิ ด และความรู้ สึ ก
ร่ วมกันผ่ านศิลปะการฟั งอย่ างลึกซึง การเรี ยนรู้ด้วยใจ
อย่ างใคร่ ครวญ และการฝึ กปฏิบัติ สุนทรี ยสนทนาใน
สถานการณ์ทหลากหลาย
ี
มศว 54 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์ 2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
ศึ ก ษาค้ น คว้ าเกี ยวกั บ พลั ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
จินตนาการทีก่ อให้ เกิด ความงามและสุนทรี ยะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมทีหลากหลาย

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต
การนําชีวิตไปสู่เป้ าหมายทีดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิ ก ที ดี ข องชุ ม ชน และหลั ก การพั ฒ นาชี วิ ต
โดยการวิเคราะห์ และสร้ างแนวทางการพั ฒ นาตนเอง
พร้ อมฝึ กปฏิบตั ิ
มศว 56 การอ่านเพือชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
ศึ ก ษาหลั ก การอ่ านจั บ ใจความ วิ เ คราะห์ ตี ค วาม
วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่ ง
เรียนรู้ทหลากหลาย
ี
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทย
หลากรู ป แบบทั งในอดี ต และร่ ว มสมั ย การวิ เคราะห์
วรรณกรรมทีก่ อให้ เกิ ด พลั งทางปั ญ ญาและยกระดั บ
จิตใจ
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มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึ ก ษาค้ นคว้ าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์ สากลทีพั ฒ นาจากกระบวนการ
คิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ทเป็
ี นพลังขับเคลือนสังคม
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
มนุษย์กบั สันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี ยวกับ สัน ติ ภ าพและการจัด การความ
ขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรั ช ญา ความเชื อ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของ
ผู้ ทีมี อุ ดมการณ์ ทีเกี ยวกับ สันติ ภ าพ และสัน ติ สุขของ
มวลมนุษยชาติ
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มศว 58 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสําคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนือหา การเรียบ
เรี ย งความคิ ด การร่ างบทพู ด การพั ฒ นาวั จ นภาษา
และอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 61 พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒ นธรรมทางการเมือง
การปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกียวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ า ที
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและ
การมี ส่ ว นร่ ว มลดความเหลื อมลํ าในสั ง คม รวมทั ง
แนวทางการปรั บ ตั ว ในฐานะพลเมื อ งอาเซี ย นและ
พลเมืองโลก
มศว 62 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลือนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ าข้ อ มู ล แ ล ะ เห ตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ ท าง
ประวั ติศ าสตร์ ทีเป็ นพลั งขั บ เคลื อนสังคมจากอดี ต สู่
ปั จ จุ บั น วิ เคราะห์ ก ระบวนการเปลียนแปลงทางการ
เมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และแนวโน้ ม การก่ อ รู ป ทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
ศึก ษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับสันติภาพ หลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัช ญา ความเชื อ วัฒ นธรรม และ
การจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม
รวมทั งแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ข องผู้ ที มี อุ ด มการณ์
เกียวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
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มศว 362 มนุษย์กบั อารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก ตังแต่ ยุคโบราณถึงปั จจุ บัน ตลอดจนการแพร่
ขยายและการถ่ ายทอดแลกเปลียนอารยธรรมในดิ นแดน
ต่ างๆ ซึ งมีผ ลต่ อสภาพการเมื อง เศรษฐกิจ สังคมและ
วั ฒ นธรรมของโลกปั จจุ บั น รวมทั งการศึ กษาในส่ วนที
เกียวกับอารยธรรมไทย ซึงเป็ นส่วนหนึงของอารยธรรมโลก
มศว
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ 3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึ ก ษาพื นความรู้ เกี ยวกั บ เศรษฐศาสตร์ ปรั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกในปั จจุ บัน และแนวโน้ มในอนาคตทีมีผลกระทบต่อ
การดําเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ของ
องค์กรธุรกิจทีมีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน

มศว
หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิด และหลัก การจั ด การ ทฤษฎี ก ารจั ด การ
สมัยใหม่ แนวคิดเกียวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ทีน่าสนใจเกียวกับ
แนวโน้ ม ในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการทีเกียวข้ อง
กับ คน ภาวะผู้ นํา การพั ฒ นาองค์ ก ร และการพั ฒ นา
สังคมทีก้ าวหน้ าและสันติสขุ
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มศว 64 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของสั ง คมพ หุ
วัฒ นธรรม โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านโครงสร้ างทาง
สังคม เชื อชาติ ศาสนา การศึกษา ทีมีผลต่ อ ความเชื อ
และวิ ถี ชี วิ ต ของกลุ่ ม คนในสั ง คม การเสริ ม สร้ าง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
ศึ ก ษาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ โลกาภิ วั ต น์ นโยบายทาง
เศรษฐกิจของประเทศทีมี อิท ธิพ ลต่อ โลกาภิ วัตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่ างประเทศ
วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มในอนาคตและผลกระทบ
ต่ อ การดํารงชี วิต ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นาอย่ าง
ยังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 66 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
ศึก ษาภูมิห ลังและสภาพทัวไปของสังคมไทย แนวคิด
ป รั ช ญ าเศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง เป รี ย บ เที ย บ กั บ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ การวิเคราะห์ ห าแนวทาง
ประยุ ก ต์ ใช้ ในการดําเนิน ชีวิต และการประกอบอาชี พ
อันจะนําไปสู่การพึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ งแวดล้ อ ม เพื อการพั ฒ นาอย่ า งยั งยื น ภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
ศึ ก ษาแนวคิด และหลักการจั ด การ ทฤษฎี ก ารจัด การ
สมัยใหม่ แนวคิดเกียวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาองค์ ก ร แนวโน้ มการ
จัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน
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มศว
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึ ก ษาและพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทั งที เป็ นรู ป ธรรมและ
นามธรรมเพือการดําเนินชีวิตทีดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ
ทังในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลาง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมความเป็ นไทย
ท่ ามกลางกระแสสังคมโลก ด้ วยสือและกระบวนการ
เรียนรู้และประสบการณ์ทหลากหลาย
ี
มศว
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึก ษาแนวคิดและปรัชญา ปรั ชญาในเชิ งบูรณาการ ทัง
กระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรั ชญาทีเป็ นกระบวนการคิดทีสัมพั นธ์กับ
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิงแวดล้ อม เพือการดําเนินชีวิต
ทีดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353 มนุษย์กบั การใช้ เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้ เหตุผลและจริยธรรม สร้ างเสริ มให้ เป็ นผู้
ใฝ่ รู้ความจริ งและคิด อย่ างมี เหตุผล ตลอดจนเป็ นผู้ มี
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เหตุ ผ ลจริ ย ธรรมทีเกี ยวข้ อ งกั บ
ตนเอง ผู้ อื น และบริ บ ทที เกี ยวข้ อง ด้ วยสื อและ
กระบวนการเรียนรู้ทหลากหลาย
ี

วิชาศึกษาทัวไป ฉบับปี พ.ศ.
9
มศว 68 การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ทีมีผลกระทบสําคัญต่อการ
เปลียนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดยการเรี ยนรู้แบบวิจัย
เป็ นฐาน เพือให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึงและสามารถ
เชือมโยงข้ อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิงแวดล้ อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึ ก ษาความหมายและความสําคั ญ ของการพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่ างบุคคล การวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง
การพั ฒ นาเจตคติ ที ดี ต่ อ ตนเองและผู้ อื น มารยาท
พื น ฐาน ท างสั ง ค ม ทั ก ษ ะสื อส ารแ ละก ารส ร้ าง
สัมพันธภาพทีดีงามกับผู้อืน
มศว 2 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญาทั งกระแสตะวั น ออกและ
ตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรั ชญาทีเป็ นกระบวนการคิดทีสัมพั นธ์กับ
ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิงแวดล้ อม บนพื นฐานความมี
เหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 3 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่ างมีเหตุผลบนพืนฐานความรู้
คุณธรรม จริ ยธรรม เรียนรู้ความสําคัญของวิธีคิดอย่าง
มีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้
เป็ นผู้ ใฝ่ รู้ ค วามจริ ง คิ ด อย่ างมี เหตุ ผ ล มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทาง
สังคมและสิงแวดล้ อม
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มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี
3(2-2-5) 3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
SWU 371 Creativity, Innovation and Technology
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ ป ระกอบ วิ ธี ก ารพั ฒ นา
ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิด ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละนวัต กรรม กฎหมายลิ ขสิท ธิ
สร้ างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญา และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญ า กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ท้ องถิน เพือนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี นวั ต กรรมที สํา คั ญ ของโลก การฝึ กปฏิ บั ติ พั ฒ นา
ชุ ม ช น ซึ งเกี ยวข้ อ งกั บ เก ษ ต รก รรม วิ ศ วก รรม ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละนวั ต กรรมเพื อชุ ม ชนและ
ศิ ล ปหั ต ถกรรม ธุรกิ จ ชุ ม ชน ความสัม พั น ธ์กั บ ชุ ม ชน สิงแวดล้ อม พร้ อมทังนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน
และสิงแวดล้ อม โดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ และสือที
หลากหลาย
มศว
พุทธธรรม
3(2-2-5) มศว 5 พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
SWU 355 Buddhism
ศึ ก ษาภูมิ ปัญญาและกระบวนการคิ ด จากพุ ทธธรรมที ศึก ษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิด จากพุ ทธธรรมที
เกียวข้ องกับการดํารงชี วิต การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิตบน เกียวข้ องกับการดํารงชีวิต การพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตบน
ฐานพุ ท ธธรรม ทั งในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญา และ ฐานพุ ท ธธรรม ทั งในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญา และ
ศาสนา เพื อเป็ นแนวทางไปสู่ ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ที มี ศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิต
ศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสขุ
ทีมีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5) มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต 2(2-0-4)
SWU 366 Social Psychology
SWU 356 Social Psychology for Living
ศึก ษาจิต วิทยาพืนฐานทางชีววิทยาของพฤติ กรรมของ ศึก ษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พืนฐานทาง
มนุษ ย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่ างๆ ทางสังคมทีทํา ชี ววิ ท ยาทีเกียวข้ อ งกั บ พฤติก รรมมนุ ษ ย์ ตั วแปรทาง
ให้ เกิ ด พ ฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต ของมนุ ษ ย์ สัง คมทีทําให้ เกิ ด พฤติ ก รรมและสภาวะทางจิ ต การ
โครงสร้ างทางสังคม กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจต วิ เ ค ราะ ห์ พ ฤ ติ ก รร ม ข อ งบุ ค ค ล แ ล ะก ลุ่ ม จ าก
คติ การรั บ รู้ ท างสัง คม ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมการหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ความก้ าวร้ าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการ ความขัดแย้ ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอือสังคมและการ
สื อสาร การโฆษณาชวนเชื อ และแนวทางการแก้ ไ ข ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ปัญหาความขัดแย้ งทางสังคม
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability
ศึ ก ษาแนวคิ ด และกระบวนการเสริ ม สร้ างสุขภาพจิ ต
การปรั บ ตั ว ในสั ง คม การวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละการ
ป้ องกันสุขภาพจิตเสือมโทรม รวมทังการประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน
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มศว 372 ภูมปิ ั ญญาท้ องถิน
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึ ก ษาและค้ น คว้ าภูมิ ปัญ ญาท้ องถิน ภูมิปัญ ญาชุ มชน
ภู มิ ปั ญ ญาทีเกิ ด จากกระบวนการคิ ด การเรี ยนรู้ การ
พั ฒ นาด้ ว ยการกระทํา และปฏิ สั ม พั น ธ์ ในชุ ม ชน ภู มิ
ปั ญ ญาในการดํารงชี วิตร่ วมกับผู้ อืน ภูมิปัญ ญาในการ
อยู่ ร่ ว มกั บ ธรรมชาติ สิ งแวดล้ อ ม ภู มิ ปั ญ ญาในการ
แสวงหาคุ ณ ค่ าและตัวตนในความเป็ นมนุ ษย์ โดยเน้ น
กระบวนการเรียนรู้และสือทีหลากหลาย
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มศว 58 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพือพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social
Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและ
รู ป แบบของกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ แลกเปลี ยนเรี ย นรู้
ประสบการณ์ จ ากกิ จ กรรมที ตนเองสนใจ ค้ นคว้ า
เพิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้ มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 6 มศว เพือชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื องมือศึกษาชุ มชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสติ
เพื อเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจบริ บ ทชุ ม ชนด้ าน
วั ฒ นธรรม เศรษ ฐกิ จ สั ง คม รวมทั งเสริ ม สร้ าง
สัมพันธภาพทีดีและเชือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม
มศว 62 ภูมิปัญญาท้ องถิน
2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
ศึก ษาค้ นคว้ าภูมิปัญ ญาท้ องถิน ความสัมพั นธ์ของภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ นกั บ การดํา รงชี วิ ต และพั ฒ นาการของ
ชุ มชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิ วัตน์ กับ
การพั ฒ นาภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ น โดยการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ
ชุ ม ชน เพื อหาแนวทางสืบ สานและพั ฒ นาตามบริ บ ท
สังคม รวมทังประยุกต์ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สงแวดล้
ิ
อม
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มศว
สัมมาชีพชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึ กษาค้ นคว้ าและพั ฒ นาสัม มาชี พ ในชุ มชน เพื อสร้ าง
สัมมาชีพทีเข้ มแข็ง ปลูกฝัง สร้ างสํานึกและสร้ างความ
ตระหนักในศักดิศรีชุมชน สัมมาชีพทีผูกพันและเคารพ
ใน ธรร ม ช าติ สิ งแ วด ล้ อ ม สั น ติ สุ ข คุ ณ ค วาม ดี
ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ น
กระบวนการเรียนรู้และสือทีหลากหลาย

วิชาศึกษาทัวไป ฉบับปี พ.ศ.
9
มศว 63 สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
ศึ ก ษาค้ นคว้ าและพั ฒ นาสัมมาชี พ ชุ ม ชนทีผู กพั นและ
เคารพในธรรมชาติ สิ งแวดล้ อม คุ ณ ธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้
ร่ วมกับชุ มชน เสริ ม สร้ างจิ ตสํานึก ความสามัคคี และ
ความตระหนั ก ในศั ก ดิ ศรี ของชุ ม ชน อั น จะทําให้ เกิด
แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนทีเข้ มแข็งและยังยืน
มศว 64 กิจการเพือสังคม
2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
ศึ ก ษ าค วาม ห ม าย ค วาม สํ า คั ญ ห ลั ก ก าร เป็ น
ผู้ ป ระกอบการและกระบวนการบริ ห ารจั ดการกิจ การ
เพื อสัง คม เรี ย นรู้ กิ จ การเพื อสัง คมในรู ป แบบต่ างๆ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้จากกิจ การเพื อสังคม
ต้ น แบบ และนําเสนอแนวทางสร้ างสรรค์ กิ จ การเพื อ
สังคม พร้ อมทังฝึ กปฏิบัตริ ่ วมกับชุมชน
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การเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิ ตวิ ทยา
ฉบับเดิม (พ.ศ. 5) กับ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 60
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 60 เป็ น
หลักสูตรทีปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 5 ตามวาระของการปรับปรุงหลักสูตร และเพือสอดรับต่อการ
เปลียนแปลงทังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทังนีการปรับปรุงเป็ นไปตามรูปแบบของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยคงสาระสําคัญของหลักสูตร ได้ แก่ ชื อหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร และจํ านวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลักสูตร ซึงสรุปได้ ดังนี

หลักสูตรเดิม พ.ศ.

5

1. ชือหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
2. ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ทเต็
ี มศักยภาพและ
ส่งเสริมสังคมให้ มีสนั ติสุขบนความหลากหลาย
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื อผลิ ตบั ณ ฑิ ตสาขาวิชาจิตวิทยาให้ มี ความรู้
ทางด้ านจิตวิทยา สามารถนําความรู้ไปพั ฒ นาตน
และผู้ อื นให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ทั งในด้ านร่ างกาย
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั งคมและจริ ย ธรรม อี ก ทั ง
สามารถพั ฒนาสังคมให้ อยู่ ร่วมกันได้ อย่ างเป็ นสุข
ตลอดจนการเคารพในศักดิศรีความเป็ นมนุ ษย์ และ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

4. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
หน่วยกิต
. พืนฐานวิชาเอก
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คงเดิม
พัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ทเต็
ี มศักยภาพ และ
ส่งเสริมให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
บนความหลากหลาย
เพือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาทีมีคุณสมบัติ
ดังนี
ปรั บเพื อให้ สอดคล้ องกั บ
1. มีความรู้ความเข้ าใจในหลักการ และแนวคิด มาตรฐานการเรี ยนรู้ ของ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา
หลักสูตร
2. มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในกระบวนการวั ด และ
เครืองมือทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
วิ จั ย พฤติ ก รรมมนุ ษย์ และการให้ คํ า ปรึ ก ษา
เบื องต้ น แก่ บุ คคล โดยอยู่ บน พื น ฐ าน ข อง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยา
3. ตระหนั ก รู้ใ นศั ก ยภาพของตนเองและผู้ อื น
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
- เ พิ ม วิ ช า บั ง คั บ
โครงสร้างหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
- ลดจํานวนหน่วยกิตขันตํา
ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
ในหมวดวิ ช าเอกเลื อ ก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
จ า ก ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 21
ไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต
หน่วยกิตเป็ นไม่น้อยกว่า
1. วิชาบังคับภาษาอังกฤษ
15 หน่ ว ยกิ ต แล้ วเพิ ม
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หน่วยกิต

กําหนดให้ ศึกษา 12 หน่วยกิต

. วิชาเอกบังคับ
กําหนดให้ ศึกษา 31 หน่วยกิต
. วิชาเอกเลือก
ศึกษาไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
. หมวดวิชาเลือกเสรี
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
. หมวดวิชาโท
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต

2. พืนฐานวิชาเอก
กําหนดให้ ศึกษา 18 หน่วยกิต
3. วิชาเอกบังคับ
กําหนดให้ ศึกษา 35 หน่วยกิต
4. วิชาเอกเลือก
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
5. วิชาฝึ กงาน
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาโท
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต

กําหนดให้ ศึกษา

5. จํ านวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
6. อาจารย์ประจํ าหลักสูตร
1. นางสาววิธญ
ั ญา วัณโณ
2. นายธีระชน พลโยธา
3. นางสาวชญานุช ลักษณวิจารณ์
4. นายสุพัทธ แสนแจ่มใส
5. นายชาญ รัตนะพิสฐิ
7. เปลียนแปลงรายวิชา
7.1 ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
: วิชาบังคับภาษาอังกฤษ

60

หมายเหตุ
หัวข้ อ 5. วิชาฝึ กงาน ซึง
กําหนดให้ ศึกษาไม่ น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

คงเดิม

เพิมรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา ได้ แก่
อกช
ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่
อาชีพ
ECP 301 English for Career Preparation I
อกช 3 ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสู่
อาชีพ
ECP 302 English for Career Preparation II
ย้ายรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาจากพืนฐาน
วิชาเอกเป็ นวิชาบังคับภาษาอังกฤษ ได้ แก่
จต 51 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา
PG 251 English for Psychology 1
จต 52 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
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PG 252 English for Psychology 2

7.2 ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
: พืนฐานวิชาเอก จากเดิม
จต
ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
PG 101 Introduction to biological Psychology
จต
สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
PG 141 Statistics for Psychology
จต
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
PG 205 History and Schools of Psychology
จต
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
PG 242 English for Psychology 1
จต
ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
PG 243 English for Psychology 2
จต
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
PG 341 Psychological Measurement and
Testing
จต
พืนฐานวิธกี ารวิจยั ทางจิตวิทยา
PG 441 Foundation of Research Methods in
Psychology
7.3 ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
:วิชาเอกบังคับ จากเดิม
จต 102 จิตวิทยาพืนฐาน
PG 102 Foundation of Psychology
จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ
PG 103 Emotion and Motivation
จต
การเรียนรู้และการรู้คิด
PG 201 Learning and Cognition
จต
การรับสัมผัสและการรับรู้
PG 202 Sensation and Perception
จต
จิตวิทยาสังคม
PG 211 Social Psychology

ปรับเปลียนเป็ นรายวิชาดังนี
จต 101 จิตวิทยาพืนฐาน
PG 101 Foundation of Psychology
จต 151 สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
PG 151 Statistics for Psychology
จต 51 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
PG 351 Psychological Measurement and
Testing
จต 352 การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
PG 352 Psychological Scale Construction
จต 451 วิธกี ารวิจยั ทางจิตวิทยา
PG 451 Research Methods in Psychology

- ปรับรหัสรายวิชาให้
สอดคล้ องกับชันปี ทีเรียน
หมวดรายวิชา และลําดับ
รายวิชาในหมวดรายวิชา

ปรับเปลียนเป็ นรายวิชาดังนี
จต 102
PG 102
จต 103
PG 103
จต 104
PG 104
จต 105
PG 105
จต 121
PG 121

ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
Introduction to Biological Psychology
อารมณ์และแรงจูงใจ
Emotion and Motivation
การรับสัมผัสและการรับรู้
Sensation and Perception
ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
History and Schools of Psychology
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
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จต
จิตวิทยาพัฒนาการ
PG 221 Developmental Psychology
จต
ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์
PG 331 Personality Theories and Applications
จต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
PG 351 Industrial and Organizational
Psychology
จต
จิตวิทยาสิงแวดล้ อม
PG 381 Environmental Psychology
จต
จิตวิทยาสุขภาพ
PG 481 Health Psychology

จต
จิตวิทยาการเรียนรู้
PG 201 Psychology of Learning
จต 211 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
PG 211 Personality Theories
จต 31 จิตวิทยาสังคม
PG 231 Social Psychology
จต 241 จิตวิทยาอปกติ
PG 241 Abnormal Psychology
จต 341 การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น
PG 341 Introduction to Counseling
Psychology
จต 492 โครงการวิจยั ทางจิตวิทยา
PG 492 Research project in Psychology
7.4 ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ปรับเปลียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
: วิชาเอกเลือก จากเดิม
เลือก โดยจัดให้เป็ น 4 กลุ่มรายวิชา ได้แก่
จต 222 จิตวิทยาเด็ก
1) กลุ่มวิชาจิ ตวิทยาพัฒนาการ
PG 222 Child Psychology
จต 221 จิตวิทยาเด็ก
จต
จิตวิทยาวัยรุ่น
PG 221 Child Psychology
PG 223 Adolescent Psychology
จต 222 พัฒนาการการรู้คิด
จต
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
PG 222 Cognitive Development
PG 281 Psychology of Human Relations
จต 3 จิตพยาธิสภาพในเด็ก
จต
จิตวิทยาสังคมขันสูง
PG 223 Child Psychopathology
PG 311 Advanced Social Psychology
จต 224 การประเมินพัฒนาการเบืองต้ น
จต 312 เจตคติ
PG 224 Introduction to Developmental Assessment
PG 312 Attitudes
จต 321 การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขันนํา
จต 313 จิตวิทยาสังคมในองค์การ
PG 321 Early Intervention
PG 313 Social Psychology in Organization
จต 322 จิตวิทยาวัยรุ่น
จต 321 จิตวิทยาผู้ใหญ่
PG 322 Adolescent Psychology
PG 321 Adult Psychology
จต 323 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
จต
บุคลิกภาพกับการปรับตัว
PG 323 Adult Psychology
PG 332 Personality and Adjustment
จต 324 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
จต 3 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน PG 324 Psychology of Aging
PG 333 Personality and Adjustment in Working
จต 421 จิตวิทยาการเล่น
จต
จิตวิทยาอปกติ
PG 421 Psychology of Play
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PG 334 Abnormal Psychology
จต 336 การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
PG 336 Counseling Psychology
จต 337 ปัญญามนุษย์
PG 337 Human Intelligence and Wisdom
จต 343 การวัดและการวิจยั บุคลิกภาพ
PG 343 Personality Testing and Researching
จต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
PG 351 Industrial and Organizational Psychology
จต 352 ภาวะผู้นาํ และกลุ่มทีมีประสิทธิภาพ
PG 352 Leadership and an Effective Group
จต 353 จิตวิทยาการสือสาร
PG 353 Psychology of Communication
จต
จิตวิทยาผู้บริโภค
PG 354 Consumer Psychology
จต
พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
PG 421 Deviant Behavior
จต
การส่งเสริมพัฒนาการทารกและเด็กวัยต้ น
PG 422 Enhancing Infants and Young
children Development
จต
การจัดการความเครียด
PG 431 Stress Management
จต
จิตวิทยาสุขภาพในการทํางาน
PG 453 Occupational Health Psychology
จต 454 งานกับครอบครัว
PG 454 Work and Family
จต 456 การฝึ กอบรม
PG 456 Training
จต
จิตวิทยาครอบครัว
PG 482 Family Psychology
จต
จิตวิทยากับความทันสมัยทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม
PG 483 Psychology and Modernization
จต
พฤติกรรมทีเป็ นปัญหาในเด็กและเยาวชน
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จต 422 จิตวิทยาครอบครัว
PG 422 Family Psychology
2) กลุ่มวิชาจิ ตวิทยาสังคม และจิ ตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
จต
เจตคติและการวัด
PG 232 Attitudes and Measurement
จต
จิตวิทยาการสือสาร
PG 233 Psychology of Communication
จต
จิตวิทยาผู้บริโภค
PG 234 Consumer Psychology
จต
บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน
PG 235 Personality and Adjustment in Working
จต
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
PG 331 Industrial and Organizational Psychology
จต
ภาวะผู้นาํ และการทํางานเป็ นทีม
PG 332 Leadership and Teamwork
จต 333 การฝึ กอบรม
PG 333 Training
จต 334 การประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร
PG 334 Assessment for Personnel Decision
จต 431 จิตวิทยาสิงแวดล้ อมและการท่องเทียว
PG 431 Environmental and Tourism
Psychology
จต 432 พฤติกรรมองค์การเชิงบวก
PG 432 Positive Organizational Behavior
3) กลุ่มวิชาสุขภาพจิ ต และความสุข
จต
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
PG 242 Psychology of Human Relations
จต
จิตวิทยาเชิงบวก
PG 243 Positive Psychology
จต
จิตวิทยากับความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม
PG 244 Psychology of Socio-Cultural
Diversities
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PG 484 Problem Behavior in Children and
Youths People
จต
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
PG 485 Child psychopathology
จต
จิตวิทยาศาสนา
PG 488 Psychology of Religion
จต 489 สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม
PG 489 Seminar on Current Social Issues
จต 491 ประสบการณ์ในหน่วยงาน
PG 491 Experience in Organization
จต 493 การวิจยั พิเศษในจิตวิทยา
PG 493 Special Research in Psychology
จต 499 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
PG 499 Independent Study

จต
พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
PG 245 Deviant Behavior
จต
จิตวิทยาการรู้สกึ ตัว
PG 342 Psychology of Consciousness
จต
การประเมินสภาพจิตใจเบืองต้ น
PG 343 Introduction to Psychological Assessment
จต 344 เทคนิคการให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
PG 343 Techniques of Counseling in
Psychology
จต 345 จิตวิทยาอาหาร
PG 345 Psychology of Food
จต 441 จิตวิทยาสุขภาพ
PG 441 Health Psychology
จต
จิตวิทยากับภาพยนตร์
PG 442 Psychology at the movie
4) กลุ่มวิชาพิเศษทางจิ ตวิทยา
จต
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา
PG 481 Seminar on Psychological issues
จต 1 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
PG 491 Independent Studyin Psychology
7.5 ปรับหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม
มีการเพิมวิชาฝึ กงานไว้ ในหมวดวิชาเฉพาะ
จต 493 การฝึ กงาน
PG 493 Practicum
ไม่มีวิชาฝึ กงาน
จต 494 สหกิจศึกษา
PG 494 Co-operative Education
7.6 คําอธิบายรายวิชา ตัวเลขจํ านวนชัวโมงการ มีการปรับแก้คําอธิบายรายวิชา ตัวเลขจํ านวน
บรรยาย / ปฏิ บ ัติ และการเขี ย นตัว เลขใน ชัวโมงการบรรยาย / ปฏิบตั ิ และการเขียน
วงเล็บหลังจํ านวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บหลังจํ านวนหน่วยกิต

1) ปรับแก้ ให้ สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรฯ
2) ปรับให้ มีตัวเลขจํานวน
ชัวโมงบรรยาย /
ปฏิบัติสอดคล้ องกับ
คําอธิบายรายวิชา
3) ปรับระบบการเขียน
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ตัวเลขในวงเล็บหลัง
จํานวนหน่วยกิตที
สอดคล้ องกับข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ใน
หมวดการจัดการศึกษา
ว่าด้ วยการกําหนด
หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ
จต
ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
3(3-0-6) จต 102 ชีวจิตวิทยาเบืองต้ น
3(3-0-6)
PG 101 Introduction to biological Psychology
PG 102 Introduction to Biological Psychology
ศึกษาความรู้เบืองต้ นเกียวกับโครงสร้ างและการทําหน้ าที
ศึกษาความรู้เบืองต้ นเกียวกับโครงสร้ างและการทําหน้ าที
ของระบบประสาททีเกียวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์ ได้ แก่ การรู้สกึ ของระบบประสาท ปั จ จั ย ทางด้ านชี ว วิ ท ยา สารสื อประสาท
การรับรู้ การจํา การคิด การเรียนรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การตืนตัว พันธุกรรม ฮอร์โมนทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมมนุ ษย์ในบริบททาง
และการตอบสนองทางกาย
จิตวิทยา
3(3-0-6)
จต 102 จิตวิทยาพืนฐาน
3(3-0-6) จต 101 จิตวิทยาพืนฐาน
PG 102 Foundation of Psychology
PG 101 Foundation of Psychology
วางรากฐานในการเรีย นรู้จิตวิทยาขั นสูงต่ อ ไป โดยการ
ศึกษาความรู้พืนฐานศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยเป็ นการให้
สํารวจความรู้จิตวิทยาด้ านต่ างๆ เพื อให้ เข้ าใจวิธีการศึกษา ผล ความรู้เบืองต้ นเกียวกับจิตวิทยา ประวัติและแนวคิด ระเบียบวิธี
การค้ นคว้ าวิจัยและทฤษฎีทางจิตวิทยาในด้ านนันๆ ให้ ผ้ ูเรียนมี วิจัย พั ฒ นาการ สมองและพั น ธุ กรรม การรั บรู้ การสัมผัส การ
ประสบการณ์ จริ งในการเรี ย นรู้มโนทัศ น์ ทีสําคั ญ รวมทังศึ กษา เรีย นรู้ การจําและการลื ม เชาวน์ ปัญ ญา อารมณ์ แ ละแรงจู งใจ
ปัจจัยทางจิตสรีระทีมีผลต่อพฤติกรรม
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมอปกติ
จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ
3(3-0-6) จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ
3(3-0-6)
PG 103 Emotion and Motivation
PG 103 Emotion and Motivation
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี แ ละประเภทของอารมณ์ แ ละ
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี และประเภทของอารมณ์ แ ละ
แรงจูงใจ ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับแรงจูงใจ การวัดอารมณ์ แรงจู งใจ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอารมณ์ กั บ แรงจู งใจ การวั ด
และแรงจู งใจ ผลของอารมณ์ และแรงจู งใจต่อการดําเนิ นชีวิตและ อารมณ์และแรงจูงใจ ผลของอารมณ์และแรงจู งใจต่อการดําเนิน
การทํางาน ตลอดจนค้ นคว้ าหาแนวทางในการสร้ างแรงจู งใจและ ชีวิตและการทํางาน การส่งเสริมแรงจูงใจและการบริหารจัดการ
การจัดการกับอารมณ์ ด้ วยการให้ ผ้ ูเรียนสํารวจตนเองและวางแผน อารมณ์ การให้ ผ้ ูเรียนฝึ กสํารวจตนเองและพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเพือการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข
จต 141 สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
4(3-2-7) จต 151 สถิติสาํ หรับจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 141 Statistics for Psychology
PG 151 Statistics for Psychology
ศึ ก ษาความสําคั ญ ของวิชาสถิ ติ ในการวิจัย ทางจิตวิทยา
ศึ ก ษาความสําคั ญ ของวิช าสถิ ติ ในการวิจัย ทางจิ ต วิทยา
ธรรมชาติของข้ อมูลในจิตวิทยาสังกัปทางสถิติและวิธกี ารคํานวณ ธรรมชาติ ข องข้ อ มู ล ในจิ ต วิทยา มโนทัศน์ ทางสถิ ติ แ ละวิธี การ
ทังด้ วยมื อและโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาํ เร็จรูป เพื อจัดกระทํา คํา นวณทังด้ ว ยมื อ และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส ํา เร็จ รู ป การ
และ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณเบื องต้ น ได้ แ ก่ การแจกแจง วิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้ น การแจกแจงความถีการวัดแนวโน้ มเข้ าสู่
ความถี การวั ด แนวโน้ มเข้ าสู่ ส่ ว นกลาง การวั ด การกระจาย ส่วนกลางการวัดการกระจายคะแนนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
คะแนนมาตรฐาน สหสัมพั นธ์แ ละการทํานายอย่ างง่าย รวมทัง ค่าเฉลีย สหสัมพันธ์และการทํานายอย่ างง่าย ตัวอย่างการใช้ สถิติ
การทดสอบสมมติฐานทีเกียวข้ องกับค่าสถิติดังกล่าว มีการศึกษา ในงานวิ จัย ทางจิ ต วิ ท ยาและสารสนเทศในชี วิต ประจําวั น การ
ตัวอย่างการใช้ สถิติในงานวิจัยทางจิตวิทยาและสารสนเทศ ทีพบ ประเมินความถูกต้ องของการใช้ สถิติ และผลกระทบเชิงจริยธรรม
ในชีวิตประจําวัน เพือประเมินความถูกต้ องเหมาะสมของการใช้
สถิติทงในแง่
ั
หลักวิชาสถิติ และผลกระทบเชิงจริยธรรม
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จต 201 การเรียนรู้และการรู้คิด
4(3-2-7)
PG 201 Learning and Cognition
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้แ ละการรู้ คิ ด จากแนวคิ ด กลุ่ ม
พฤติ ก รรมนิ ย ม กลุ่ มการรู้ คิ ด และกลุ่ ม การเรี ย นรู้ ท างสั งคม
ปั จจัยทีมีผลต่อการเรียนรู้และการรู้คิด การถ่ ายโยง การเรียนรู้
มีการทดลองเพือทดสอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทีกล่าวมา โดย
เน้ นการประยุกต์ในบริบทพฤติกรรมมนุษย์
จต 202 การรับสัมผัสและการรับรู้
3(2-2-5)
PG 202 Sensation and Perception
ศึกษากระบวนการในการรับสัมผัสและการรับรู้จากทฤษฎี
ผลการวิจัย การทดลอง และประสบการณ์ ปั จจัย ทีมีผลต่ อการ
รับรู้ปรากฏการณ์ ต่ างๆ ความเกี ยวข้ อ งของการรั บรู้กั บการจํา
และการคิ ด รวมทั งผลของการรั บ รู้ ที มี ต่ อ กระบวนการเกิ ด
พฤติกรรม
จต 205 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
PG 205 History and Schools of Psychology
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการในการศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยาตะวั น ตก
ตังแต่ การใช้ วิธีการทางปรัชญาในยุ คกรีกโบราณจนถึงการใช้ วิธี
วิทยาศาสตร์ และแนวความคิดในทางมนุ ษยนิ ย ม โดยเน้ นการ
วิเคราะห์อิทธิพลของการเปลียนแปลงทางสังคมในแต่ละยุคและ
เปรีย บเทีย บกั บวิวัฒ นาการของการศึ ก ษาจิ ต วิ ทยาตะวั น ออก
จนถึงยุคปัจจุบัน และแนวโน้ มของการศึกษาทางจิตวิทยาช่วงหลัง
ยุคใหม่
จต 211 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
PG 211 Social Psychology
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ นมาและวิ ธี ก ารศึ ก ษาของวิ ช า
จิตวิทยาสังคม อิทธิพลของบุคคลและสถานการณ์ทเกี
ี ยวข้ องกับ
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล อันประกอบด้ วย การเรียนรู้ทาง
สังคม การคล้ อยตามการรับรู้ทางสังคม โดยวิเคราะห์พฤติกรรม
ทางสั งคมทังพฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คล พฤติ ก รรมระหว่ า ง
บุคคล และพฤติกรรมกลุ่มทีปรากฏขึนในโลกแห่งความเป็ นจริง
เปรียบเทียบกับทฤษฎีทเป็
ี นผลจากการวิจยั อย่างเป็ นระบบ
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จต 201 จิตวิทยาการเรียนรู้
4(3-2-7)
PG 201 Psychology of Learning
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ ปั จจัย ทีมี ผ ลต่ อ การเรีย นรู้ การ
ถ่ า ยโยงการเรี ย นรู้ ออกแบบการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
แนวคิ ด และทฤษฎี และทดลองโดยเน้ น การประยุ ก ต์ ในบริ บ ท
พฤติกรรมมนุษย์
จต 104 การรับสัมผัสและการรับรู้
3(2-2-5)
PG 104 Sensation and Perception
ศึ กษากระบวนการการรั บสัมผัสและการรั บรู้บนพื นฐาน
ทฤษฎี ผลการวิ จัย การทดลอง และประสบการณ์ ข องบุ ค คล
ปั จจัยทีมีผ ลต่ อการรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆ รวมทัง ผลของการ
รับรู้ทมีี ต่อกระบวนการเกิดพฤติกรรม
จต 105 ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
PG 105 History and Schools of Psychology
ศึ ก ษาวิ วัฒ นาการในการศึ ก ษาทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาตั งแต่
แนวคิ ด ทางปรั ช ญ าในยุ ค กรี ก และโรมั น ยุ ค มื ด ยุ ค ฟื นฟู
ศิ ล ปวิ ท ยาการ ยุ ค ที เริ มใช้ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
การศึ ก ษาจิ ต วิ ท ยา จนถึ ง ปั จจุ บั น โดยเน้ น การวิ เคราะห์ แ ละ
เปรียบเทียบอิทธิพลของการเปลียนแปลงทางสังคมในแต่ละยุ ค
สมัยทีมีต่อแนวคิดทางจิตวิทยา
จต 231 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
PG 231 Social Psychology
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ นมาและวิ ธี ก ารศึ ก ษาของวิ ช า
จิตวิทยาสังคม อิทธิพลของบุคคลและสถานการณ์ทเกี
ี ยวข้ องกับ
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การรับรู้ กระบวนการรู้คิด การ
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมทางสั ง คมทั ง
พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คล พฤติ ก รรมระหว่ า งบุ ค คล และ
พฤติ ก รรมกลุ่ ม ที ปรากฏขึ นในโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง โดย
เปรี ย บเที ย บกั บ ทฤษฎี ที เป็ นผลจากการวิ จั ย อย่ า งเป็ นระบบ
รวมทังการปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
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จต 221 จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
PG 221 Developmental Psychology
ศึ ก ษาหลั ก และทฤษฎี เกี ยวกั บ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
อิ ทธิพ ลของพั น ธุก รรมและสิ งแวดล้ อ มต่ อ พั ฒ นาการ รวมถึ ง
พั ฒ นาการทีสําคัญๆ ของบุคคลในช่ วงวัย ต่างๆ ตังแต่ ระยะใน
ครรภ์จนถึงวัยชรา มีการให้ ผ้ ูเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ของบุคคลในแต่ละช่ วงวัยจากแหล่ งต่ างๆ ทังจากประสบการณ์
ตรง เอกสารและผลงานวิจัย นํา มาแลกเปลี ยนและอภิ ป ราย
ร่วมกัน เพือนําไปประยุกต์ใช้ ในสภาพการณ์ต่างๆ
จต 222 จิตวิทยาเด็ก
3(2-2-5)
PG 222 Child Psychology
ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ เกียวกับเด็ก พัฒนาการของเด็กที
กําลังเติบโต ตังแต่ ปฏิสนธิจนถึงช่ วงก่ อนวัยรุ่นในด้ านร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติ ปั ญ ญาและบุ ค ลิก ภาพ ปั ญ หาทางด้ าน
พั ฒ นาการ และแนวทางในการแก้ ไข โดยศึ ก ษาจากทฤษฎี
ผลการวิจัยและการศึกษาภาคสนาม
จต 223 จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
PG 223 Adolescent Psychology
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับวัยรุ่น พั ฒนาการด้ าน
ต่ า งๆ ทีสําคั ญ ประกอบไปด้ ว ยพั ฒ นาการทางกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา รวมถึงศึกษาพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาของวัยรุ่น
จากการสํารวจตนเอง และกลุ่มเพือนในวัยเดียวกัน ตลอดจนผล
การค้ นคว้ าวิจัยเกียวกับวัยรุ่น เพือหาแนวทางทีเหมาะสม ในการ
พัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ กับผู้อืน
จต 242 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
3(2-2-5)
PG 242 English for Psychology 1
ฝึ กทัก ษะการอ่ านภาษาอังกฤษในเนื อหาวิชาการด้ าน
จิ ต วิ ท ยา เรี ย นรู้ ศั พ ท์ เ ฉพาะทางจิ ต วิ ท ยาที จํ า เป็ นสํ า หรั บ
การศึกษาค้ นคว้ าวิชาการด้ านนี
จต 243 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
3(2-2-5)
PG 243 English for Psychology 2
ฝึ กทักษะด้ านการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ใน
เนือหาวิชาการด้ านจิตวิทยาเรียนรู้เทคนิคเพือให้ สามารถสือสาร
ความรู้ทางวิชาการด้ านนีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
จต 121 จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
PG 121 Developmental Psychology
ศึกษาหลักการและทฤษฎีพัฒนาการมนุ ษย์ อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิงแวดล้ อม รวมถึงพัฒนาการ ของบุคคลในช่วงวัย
ต่างๆตังแต่ ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา ตลอดจนภาระงานพั ฒ นาการ
และวิกฤติพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

จต 221 จิตวิทยาเด็ก
3(2-2-5)
PG 221 Child Psychology
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับเด็ก พัฒ นาการของเด็ก
ตังแต่ปฏิสนธิจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่น ในด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม
บุ ค ลิ ก ภาพ สติ ปั ญ ญ าและภาษาปั จจั ย ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ
พั ฒ นาการของเด็ก ปั ญ หาด้ า นพั ฒ นาการและแนวทางในการ
แก้ ไข และการศึกษาภาคสนาม
จต 322 จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
PG 322 Adolescent Psychology
ศึ ก ษาแนวคิ ดและทฤษฎีเกี ยวกั บ วัย รุ่น พั ฒ นาการด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ รวมถึงพฤติกรรมที
เป็ นปัญหาของวัยรุ่น ตลอดจนผลการค้ นคว้ าวิจัยเกียวกับปัญหา
วัยรุ่นในปัจจุบัน

จต 251 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1
3(2-2-5)
PG 251 English for Psychology 1
ฝึ กทั ก ษะด้ านการฟั ง และการอ่ า นเอกสารวิ ช าการ
ภาษาอังกฤษในเนือหาด้ านจิตวิทยา เรียนรู้เนือหาและศัพท์เฉพาะ
ทางจิตวิทยา
จต 252 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 2
3(2-2-5)
PG 252 English for Psychology 2
ฝึ กทักษะด้ านการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ใน
เนื อหาวิชาการด้ านจิต วิทยาและการวิจัย เรีย นรู้เทคนิ ค สือสาร
ความรู้ทางวิชาการด้ านจิตวิทยา
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จต 281 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
PG 281 Psychology of Human Relations
ศึกษาความสําคัญ ของมนุ ษยสัมพันธ์ในครอบครัว กลุ่ ม
เพื อนและองค์การ ปั จจัย ทีมีผ ลต่ อการเกิดมนุ ษยสัมพั นธ์ การ
สร้ าง การพั ฒนาและการปรับปรุงมนุ ษยสัมพั นธ์เพื อให้ เกิดผลดี
ต่อตนเองและการอยู่ร่วมกัน
จต 311 จิตวิทยาสังคมขันสูง
3(3-0-6)
PG 311 Advanced Social Psychology
ศึ กษาค้ นคว้ าอย่ างลึกซึงเกียวกับความหมาย ทฤษฎี และ
ปั จจั ย ที เกี ยวข้ องกั บพฤติ กรรมทางสั งคมที เป็ นประโยชน์ แ ละ
น่าสนใจในปั จจุบัน ได้ แก่ แรงจูงใจทางสังคม ความก้ าวร้ าว ความ
เอื อเฟื อ การดึงดู ดระหว่างบุ คคล ความเครี ยด และอิ ทธิพลของ
สิงแวดล้ อมต่ อพฤติกรรมทางสังคม รวมทังให้ ผ้ ู เรี ยนสังเคราะห์
พฤติกรรมดังกล่าวจากเอกสารงานวิจัย เพือนํามาอภิปรายร่วมกัน
จต 312 เจตคติ
3(2-2-5)
PG 312 Attitudes
ศึ ก ษาทฤษฎี ผลการวิจัย และวิธี การวัด เจตคติ เพื อให้
ทราบถึ งสาเหตุ ก ระบวนการเกิ ด และเปลี ยนแปลงเจตคติ ข อง
บุคคลในสังคม รวมทังนําความรู้เชิงทฤษฎีไปประยุกต์ เพือศึกษา
ปรากฎการณ์ การเปลียนแปลงเจตคติของบุคคลในสังคมปัจจุบัน
และนําเสนอผลการศึกษาเชิงประยุกต์ดังกล่าวเพือเรียนรู้ร่วมกัน
จต 313 จิตวิทยาสังคมในองค์การ
3(3-0-6)
PG 313 Social Psychology in Organization
ศึ ก ษาการนํา หลั ก การและทฤษฎี ท างจิ ต วิ ทยาสังคมไป
ประยุ ก ต์เพื อให้ เกิ ดความเข้ าใจ และส่ งเสริ มพฤติ ก รรมทีเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลและองค์การ โดยอภิปรายจากกรณีศึกษาและ
ประสบการณ์ของบุคลากรในองค์การต่างๆ
จต 321 จิตวิทยาผู้ใหญ่
3(2-2-5)
PG 321 Adult Psychology
ศึ ก ษาลั ก ษณะและการเปลี ยนแปลงด้ า นต่ า งๆ ในวั ย
ผู้ใหญ่ ตอนต้ น วัยกลางคนและวัย ผู้สูงอายุ ภารกิจประจําวัย อัน
ประกอบด้ วย อาชีพ ครอบครัว กิจกรรมทางสังคม และการดูแล
ตนเอง รวมทังศึกษาการเตรียมตัวเข้ าสู่วัยผู้สูงอายุ ปั ญหาต่างๆ
ของผู้สงู อายุและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยศึกษาจากทฤษฎี
ผลการวิจัยและการศึกษาภาคสนาม
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จต 242 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
PG 242 Psychology of Human Relations
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของมนุ ษยสัมพั นธ์
ในครอบครัว กลุ่มเพือนและองค์การ เพืออธิบายปัจจัยทีมีผลต่อ
การเกิดมนุ ษยสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ ทฤษฎีในการสร้ าง พัฒนา
และปรับปรุงมนุษยสัมพันธ์

ไม่มี

จต 232 เจตคติและการวัด
3(2-2-5)
PG 232 Attitudes and Measurement
สํา รวจทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาเกี ยวกั บ การก่ อ ตั ว และการ
เปลียนแปลงเจตคติ วิเคราะห์เทคนิคทีใช้ วัดเจตคติและตัวแปรที
เกียวข้ อง ตลอดจนฝึ กพัฒนามาตรวัดเจตคติในบริบทต่างๆ

ไม่มี

จต 323 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
3(3-0-6)
PG 323 Psychology of Adulthood
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี ยวกั บวัย ผู้ใหญ่ ตอนต้ น และ
ตอนกลาง พั ฒ นาการด้ านร่ า งกาย อารมณ์ สังคม สติ ปั ญ ญา
บุ ค ลิ ก ภาพ ภาระงานพั ฒ นาการ รวมทั งการดู แ ลและเตรี ย ม
ตนเองเข้ าสู่วัยสูงอายุทมีี คุณภาพ แนวทางพัฒนาตนให้ เป็ นผู้ใหญ่
ทีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
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จต 331 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์
3(3-0-6)
PG 331 Personality Theories and Applications
ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพทีสําคัญๆ ซึงใช้ อ้างอิงอยู่ ในปั จจุบัน
และประยุ กต์แนวคิดของทฤษฎีเหล่านี ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการศึ กษา
จิตวิทยาในสาขาต่างๆ รวมทังฝึ กวิเคราะห์และสังเคราะห์บุคลิกภาพทัง
รายบุคคลและกลุ่ม เพือให้ เข้ าใจถึงปัจจัยทีเป็ นสาเหตุ กระบวนการและ
เงือนไขต่างๆ ทีมีผลให้ แต่ละบุคคลและ/หรือกลุ่มมีความแตกต่างกัน
เพือนําไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพทีสมบูรณ์ของแต่ละบุคคล
จต 332 บุคลิกภาพกับการปรับตัว
3(3-0-6)
PG 332 Personality and Adjustment
ศึ ก ษาความเกี ยวข้ องระหว่ างบุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว
สุขภาพจิตและพฤติกรรมจริยธรรมในแต่ ละวัย รวมถึ งศึ กษาทฤษฎี
เกียวกับการวัดและการวิจัยในสังกัปต่างๆ เหล่านี เพือนําไปประยุกต์
และเลือกสรรประเด็นทีเหมาะสมในการสร้ างความเข้ มแข็งทางจิตใจ
จต 333 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน 3(3-0-6)
PG 333 Personality and Adjustment in Working
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและลักษณะทางบุคลิกภาพทีสําคัญ
ต่อพฤติกรรมการทํางาน มีการสํารวจตนเองเพือหาแนวทางและ
ดําเนินการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้
อย่างมีความสุข
จต 334 จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
PG 334 Abnormal Psychology
ศึกษาขอบข่ ายของศาสตร์สาขาจิตวิทยาอปกติ ตลอดจน
ความเจ็บป่ วยทางจิตในรูปแบบต่างๆ อันประกอบด้ วย อาการ
ของโรคอุปทาน โรคประสาท และพฤติกรรมทีเป็ นอาการของโรค
จิตชนิดต่างๆ รวมทังศึกษาสาเหตุ การให้ การรักษาและการปรับ
พฤติกรรมเพือให้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้
จต 336 จิตวิทยาการปรึกษา
3(2-2-5)
PG 336 Counseling Psychology
ศึกษาความหมาย หลักการสําคัญและเป้ าหมายของการ
ปรึ กษาทางจิตวิทยา คุ ณ ลั กษณะทีดีแ ละจรรยาบรรณของผู้ ให้
คําปรึกษา กระบวนการและเทคนิค การให้ คาํ ปรึกษาตามทฤษฎี
ต่างๆ รวมทังให้ มีประสบการณ์ในการให้ คาํ ปรึกษาโดยเน้ นฝึ ก
ทักษะการฟังเพือการปรึกษาทีมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
จต 211 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
PG 211 Personality Theories
ศึ ก ษาทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพสํา คั ญ ที ใช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ฝึ ก
วิเคราะห์บุคลิกภาพทังรายบุคคลและกลุ่มปัจจัยทีเป็ นสาเหตุ และ
เงือนไขต่างๆ ทีมีผลต่ อความแตกต่ างระหว่างบุคคลและ/หรื อ
กลุ่ม

ไม่มี

จต 235 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการทํางาน 3(3-0-6)
PG 235 Personality and Adjustment in Working
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและลักษณะทางบุคลิกภาพทีสําคัญ
ต่ อ การทํางาน ความเกี ยวข้ อ งระหว่างบุ คลิ กภาพ การปรับตั ว
สุข ภาพจิ ต และพฤติ ก รรมจริ ย ธรรม การสํารวจตนเองในการ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ ตลอดจนเสริ ม สร้ างสํา นึ ก
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
จต 241 จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
PG 241 Abnormal Psychology
ศึกษาแนวคิดพืนฐานเกียวกับพฤติกรรมและความผิดปกติ
ทางจิตใจ กลุ่มความผิดปกติทางด้ านอารมณ์ กลุ่มโรคความวิตก
กังวล โรคจิตเภท ผ่ านมุมมองทังทางด้ านชี ววิทยา จิตวิทยา และ
สังคมวัฒนธรรม
จต 341 การให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยาเบืองต้ น 3(3-0-6)
PG 341 Introduction to Counseling Psychology
ศึ ก ษาความหมาย หลัก การสําคั ญ เป้ าหมายของการให้
คําปรึกษาทางจิตวิทยา คุณลักษณะทีเหมาะสมของผู้ให้ คาํ ปรึกษา
ตลอดจนมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับการให้ คาํ ปรึกษารายบุคคล
กลุ่ม ครอบครัว โรงเรียนและองค์การ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ. 2560
167

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
จต 337 ปัญญามนุษย์
3(3-0-6)
PG 337 Human Intelligence and Wisdom
ศึ ก ษามิ ติ ต่ า งๆ ของปั ญ ญามนุ ษ ย์ ตามทฤษฎี และ
แนวคิดทางจิตวิทยาตะวันตกและจิตวิทยา ตะวันออก กลไกทาง
สมองทีส่ งผลต่ อพฤติกรรมทางปั ญ ญา วิธีการประเมินและการ
พั ฒนาปั ญ ญาทีสําคัญทัง ปั ญญาด้ านเชาวน์ ปัญญา ปั ญญาด้ าน
อารมณ์ ปั ญญาด้ านจิตวิญญาณ โดยให้ ผ้ ูเรียนได้ สาํ รวจปั ญญา
ของตนเองและหาแนวทางพัฒนาปัญญาเพือประโยชน์สุขของตน
และสังคมโดยรวม
จต 341 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 341 Psychological Measurement and Testing
ศึ กษาและฝึ กปฏิบัติการวัด ทางจิตวิทยาตามหลักการ
และทฤษฎีเบืองต้ น การประยุกต์หลักการวัดเพือการทดสอบทาง
จิ ต วิ ท ยาในบริ บ ทของสั งคมปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ วงการการศึ ก ษา
วงการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและวงการคลิ นิ ก มี ก ารวิ เคราะห์
ประเด็ น ทางสั ง คมในปั จ จุ บั น ที เกี ยวข้ องกั บ การวั ด และการ
ทดสอบทางจิตวิทยา ปัญหาการนําแบบทดสอบของต่างประเทศ
มาใช้ กับคนไทย ปัญหาความน่าเชือถือของแบบทดสอบคัดเลือก
เข้ าเรี ย นหรื อ เข้ าทํา งาน และปั ญ หาด้ านจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมทีเกิดจากการนําแบบทดสอบไปใช้
จต 343 การวัดและการวิจยั บุคลิกภาพ
3(2-2-5)
PG 343 Personality Testing and Researching
ศึ ก ษาการวั ด บุ ค ลิ ก ภาพด้ ว ยวิ ธี ต่ า งๆ มี ก ารอภิ ป ราย
ประเด็ น ปั ญ ห าท างก ารวั ด แ ละทางจริ ย ธรรมที เกิ ด จาก
กระบวนการวัดบุคลิกภาพ การฝึ กหั ดสร้ างและใช้ เครื องมือวัด
บุคลิกภาพแบบรายงานตนเอง (Self Report) การสํารวจผลการ
ค้ นคว้ าวิจยั และการฝึ กหัดทําการวิจัยทางด้ านบุคลิกภาพ
จต 351 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(2-2-5)
PG 351 Industrial and Organizational Psychology
ศึ กษาความเป็ นมา ความสําคั ญ และขอบข่ ายเนื อหาของ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักการวิเคราะห์งาน การสรรหา
และคัดเลือก การฝึ กอบรมพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้นาํ และทีมงาน การจัดสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร รวมถึงบทบาทหน้ าทีของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์ การ โดยมี การศึ กษาดู งานที เกี ยวข้ องกั บสาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยา
อุตสาหกรรมและองค์การในองค์การทังภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
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จต 351 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 351 Psychological Measurement and Testing
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เบื องต้ น และการฝึ กปฏิ บั ติ
เกี ยวกั บ การวั ด และการทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา แบบทดสอบ
มาตรฐาน การบริหารการทดสอบการให้ คะแนนและแปลผลการ
ทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ จรรยาบรรณและ
ประเด็น ทางสังคมเกียวกับการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
การประยุกต์หลักการวัดเพือการทดสอบทางจิตวิทยาในบริบทของ
สังคมปัจจุบัน

ปรับเป็ นรายวิชา
จต 352 การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา

จต 331 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
PG 331 Industrial and Organizational Psychology
ศึกษาความเป็ นมา ความสําคัญ และขอบข่ ายเนือหาของ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักการวิเคราะห์งาน การสรร
หาและคั ด เลื อ ก การฝึ กอบรมพั ฒ นา และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดภาวะผู้นาํ และทีมงานเบืองต้ น การจัดการกับ
ความขัดแย้ ง การจัดสภาพแวดล้ อมทีส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมถึงบทบาทหน้ าทีของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
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จต 352 ภาวะผู้นาํ และกลุ่มทีมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
PG 352 Leadership and an Effective Group
ศึ กษาภาวะผู้ นําแบบต่ าง ๆ และเงือนไขในการใช้ ภาวะผู้ นํา
แต่ละแบบ บุคลิกภาพและจริยธรรมของผู้ นํา บทบาทของผู้ นําใน
การกําหนดโครงสร้ าง เป้ าหมายและการพั ฒนากระบวนการในการ
ทํางาน การสร้ างสั มพั นธภาพภายในกลุ่ ม การประสานสัมพั นธ์
ระหว่างกลุ่ มในองค์การ ตลอดจนการเสริ มสร้ างพลั งในการทํางาน
การแก้ ปัญหาการทํางานและพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม โดยเน้ น
การเรียนรู้ด้วยการฝึ กปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม
จต 353 จิตวิทยาการสือสาร
3(3-0-6)
PG 353 Psychology of Communication
ศึกษาธรรมชาติการสือสารของมนุ ษย์ การสือสารด้ วยวัจจ
นะและอวัจจนะ ปั ญหาการสือสาร วิธีการสือสาร องค์ประกอบ
ทางจิต วิทยาและทางสังคมทีมี ค วามสําคั ญ ต่ อ การสือสาร การ
สือสารระหว่างบุคคลในกลุ่มทังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ การสือสาร
ผ่านสือมวลชน การสือสารข้ ามวัฒนธรรม มีการสํารวจ วิเคราะห์
การสือสารของตนเองและผู้อืน
จต
จิตวิทยาผู้บริโภค
3(2-2-5)
PG 354 Consumer Psychology
ศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที เกี ยวข้ องกั บ
พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจในการบริ โภคสิ น ค้ า และบริ ก าร
รวมทั งประยุ ก ต์ ห ลั ก การทางจิต วิ ทยาเพื อใช้ ในการออกแบบ
สินค้ าและสือโฆษณา
จต 381 จิตวิทยาสิงแวดล้ อม
3(2-2-5)
PG 381 Environmental Psychology
ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ และวิธศี ึกษาวิจัยของศาสตร์
ในสาขาจิ ต วิ ท ยาสิ งแวดล้ อม การรั บ รู้ แ ละการคิ ด เกี ยวกั บ
สิ งแวดล้ อม ทฤษฎี ที เกี ยวข้ องกั บ ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ และสิ งแวดล้ อม ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
สิงแวดล้ อมทีเกียวข้ องกับ แสง เสียง สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ มลภาวะและเมื อ งทีมี ต่ อ พฤติ กรรมมนุ ษย์ การ
วางแผนและออกแบบทีอยู่อาศัย ทีทํางาน และสถานทีพักผ่อน
หย่ อนใจ ตลอดจนการเสริ ม สร้ างจิ ต ลั ก ษณ ะ แล ะการ
เปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมเพื ออนุ รัก ษ์ สิ งแวดล้ อ ม มี ก ารศึ ก ษา
ภาคสนาม

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
จต 332 ภาวะผู้นาํ และการทํางานเป็ นทีม
3(2-2-5)
PG 332 Leadership and Teamwork
ศึกษาภาวะผู้นาํ รูปแบบต่างๆและเงือนไขในการแสดงออก
ถึงภาวะผู้นาํ อย่างเหมาะสมในการกําหนดโครงสร้ างเป้ าหมายและ
การพั ฒ นากระบวนการในการทํา งานเป็ นที ม การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ นํ า การประสาน
สั ม พั นธภาพ และการเสริ ม สร้ างพลั ง ร่ ว ม ตลอดจนการ
แก้ ปัญหาการทํางานและพฤติกรรมของบุคคลภายในทีมงาน โดย
เน้ นการเรียนรู้ผ่านทางกระบวนการฝึ กปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม
จต 233 จิตวิทยาการสือสาร
3(3-0-6)
PG 233 Psychology of Communication
ศึ กษาทฤษฎี ทางจิตวิทยาและพฤติ กรรมการสือสารของ
มนุ ษย์ อิทธิพลของการสือสารต่อการเปลียนแปลงความรู้ เจตคติ
และพฤติกรรมของบุคคล บุคลิ กภาพ การรับรู้ แรงจูงใจในการ
สือสาร การสือสารระหว่ างบุ ค คล การสื อสารภายในกลุ่ ม การ
สือสารข้ ามวัฒนธรรม และการสือสารผ่านสือมวลชน ปั ญหาการ
สือสารและวิธีการแก้ ไข พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
สือสาร
จต 234 จิตวิทยาผู้บริโภค
3(3-0-6)
PG 234 Consumer Psychology
ศึ ก ษาหลั ก การ ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที เกี ยวข้ องกั บ
พฤติ ก รรมและการตั ด สิ น ใจในการบริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก าร
รวมทังประยุกต์หลักการทางจิตวิทยาเพือใช้ ในการออกแบบสินค้ า
และสือโฆษณา
จต 431 จิตวิทยาสิงแวดล้ อมและการท่องเทียว 3(3-0-6)
PG 431 Environmental and Tourism Psychology
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื อวิเคราะห์ ออกแบบ
การจัดสภาพแวดล้ อมด้ านต่างๆ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์
และส่งผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม หลักการในการ
กระตุ้ น จู งใจบุ ค คลให้ เกิ ด การท่อ งเทียวในรูปแบบต่ างๆ เพื อ
ความเพลิดเพลิน ผ่ อนคลายความตึงเครีย ดด้ วยความสมัครใจ
ตลอดจนการเสริมสร้ างจิตสํานึกและพฤติกรรมอนุ รักษ์ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมและสิงแวดล้ อมทางธรรมชาติ
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จต
พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
3(3-0-6)
PG 421 Deviant Behavior
ศึกษากรอบแนวคิดทีนํามาใช้ พิจารณาพฤติกรรมทีขัดต่อ
สังคมในปั จจุบัน ทฤษฎีทัวไปเกียวกับพฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
ทฤษฎีเฉพาะของพฤติกรรมทีขัดต่อสังคมทีสําคัญ การฆาตกรรม
ข่มขืน ฆ่าตัวตาย และเปลียนคู่นอน โดยศึกษาจากแหล่งข้ อมูล
ต่ า งๆ ตลอดจนสื อต่ า งๆ ผู้ รู้ และงานวิ จั ย เพื อวิ เคราะห์
ผลกระทบของพฤติกรรมทีขั ดต่ อสังคมทีมีต่อบุคคลและสังคม
ตลอดจนศึกษาหลักและแนวทางในการแก้ ปัญหา
จต 422 การส่งเสริมพัฒนาการทารกและเด็กวัยต้ น 3(2-2-5)
PG 422 Enhancing Infants and Young Children Development
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของทารกและเด็กวัยต้ นอายุ
6 ขวบแรกของชีวิต ทังเด็กทัวไปและเด็กพิเศษการส่งเสริมหรือ
กระตุ้นพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและ
บุคลิกภาพของทารกและเด็กวัยต้ นทัวไปและเด็กพิเศษ โดยให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมหรือ
กระตุ้นพัฒนาการของเด็กวัยนี
จต
การจัดการความเครียด
3(2-2-5)
PG 431 Stress Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพืนฐานเกียวกับความเครียด สาเหตุ
และผลของความเครียด รวมถึงเทคนิคในการจัดการความเครียด
ซึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน
จต 441 พืนฐานวิธกี ารวิจยั ทางจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 441 Foundation of Research Methods in Psychology
ศึกษาวิธีการหาความรู้ในจิตวิทยา ด้ วยแนวทางหลักของ
ยุคใหม่ในปัจจุบันคือวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ และแนวโน้ มของ
วิธกี ารหาความรู้ในจิตวิทยาช่วงหลังยุคใหม่ บทบาทคอมพิวเตอร์
และอิทธิพลของกรอบแนวคิดของผู้วิจัยต่อกระบวนการวิจัย โดย
เน้ นการฝึ กค้ นคว้ าวิจัยและประเมินผลการวิจัยทางจิตวิทยา
จต 453 จิตวิทยาสุขภาพในการทํางาน
3(3-0-6)
PG 453 Occupational Health Psychology
ศึ กษาปั จจัยทีเกี ยวข้ องกั บการทํางานทีเสี ยงต่ อการเกิ ด
ความเครีย ด ความซึมเศร้ า การเจ็บป่ วยและการได้ รับบาดเจ็บ
บู ร ณาการความรู้ ท างจิ ต วิ ท ยาเพื อส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพในที
ทํางาน ความปลอดภัยในการทํางานและการมีสุขภาวะทางกาย
และจิตของบุคคลในองค์การ

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
จต 245 พฤติกรรมทีขัดต่อสังคม
3(3-0-6)
PG 245 Deviant Behavior
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมที เป็ นปั ญ หาในสั งคมผ่ า นการใช้ องค์
ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา หรือทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องเพืออธิบาย
และวิเคราะห์พฤติกรรม

ไม่มี

ไม่มี

จต 451 วิธกี ารวิจยั ทางจิตวิทยา
4(3-2-7)
PG 451 Research Methods in Psychology
ศึ ก ษาพื นฐานความรู้ แบบแผนการวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
จริยธรรมการวิจัย กระบวนการหาความรู้ในศาสตร์จิตวิทยาด้ วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และแนวโน้ มของการวิจัยจิตวิทยา การฝึ ก
ค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ประเมินคุณภาพ
งานวิจยั ทางจิตวิทยา และการนําผลการวิจยั ทางจิตวิทยาไปใช้

ไม่มี
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จต 454 งานกับครอบครัว
3(3-0-6)
PG 454 Work and Family
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกียวกับผลกระทบจาก
การทํางานต่ อครอบครั วและครอบครั ว ทีมีต่ องาน เน้ นศึ กษา
ผลกระทบจากการทํางานของมารดาและจากการทีบุคลากรของ
หน่ ว ยงานต้ อ งดู แ ลครอบครั ว โดยเฉพาะครอบครั ว ที มี เด็ ก
คนชราหรือผู้ ป่วย ตลอดจนศึ กษาการสนั บสนุ นของหน่ วยงาน
เพื อความสมดุ ล ของงานและชี วิต ครอบครั ว มี ก ารศึ ก ษากรณี
ตัวอย่าง
จต 456 การฝึ กอบรม
3(2-2-5)
PG 456 Training
ศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการจัดฝึ กอบรม
เพื อพั ฒนาบุ คลากร ประกอบด้ วย การสํารวจความต้ องการการจัด
ฝึ กอบรม การสร้ างหลั กสู ตร การออกแบบกิ จกรรมและสื อ การ
ดําเนินการ การเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมทางจิตวิทยา และการประเมินผล
การฝึ กอบรม
จต 481 จิตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
PG 481 Health Psychology
ศึ กษาความหมาย ความสําคัญและขอบข่ ายของจิตวิทยาสุขภาพ
ปัจจัยทางจิตวิทยาทีส่งผลต่อการดูแล รักษา ป้ องกันและส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพทีสําคัญในชีวิตประจําวันของบุคคล ตลอดจนการเผชิญความเครียด
และการป้ องกันพฤติกรรมเสียงต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการใช้ ยาเสพติด การติด
เชือเอดส์และการฆ่าตัวตาย มีการร่วมมือกับหน่วยงานอืนด้ านสุขภาพ เพือ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ ส่วนตน และการนําความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน
จต 482 จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
PG 482 Family Psychology
ศึกษารูปแบบ บทบาทและพัฒนาการของครอบครัว การ
ปรับตัวในชี วิตสมรสความสัมพั นธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครั ว
และผลกระทบทีเกิ ด ขึ น การปรั บ ตั วต่ อ การเปลี ยนแปลงของ
ครอบครัวในแต่ละช่วงพัฒนาการ รวมทังความรู้ความเข้ าใจใน
การอบรมเลียงดู บุตรแต่ละวัยมีการศึกษางานวิจัยและอภิปราย
ประเด็นปัญหาทางด้ านครอบครัวทีเกิดขึนจริง เพือหาแนวทางใน
การส่งเสริมความเข้ มแข็งของสถาบันครอบครัว

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
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จต 333 การฝึ กอบรม
3(2-2-5)
PG 333 Training
ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ทางจิ ต วิ ท ยาในการจั ด
ฝึ กอบรมเพือพัฒนาบุคลากร สามารถสํารวจความต้ องการการจัด
ฝึ กอบรม การสร้ างหลั กสูตร การออกแบบกิจกรรมและสือ ฝึ ก
การเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมทางจิตวิทยา และการประเมินผลการ
ฝึ กอบรม
จต 441 จิตวิทยาสุขภาพ
3(2-2-5)
PG 441 Health Psychology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความสําคัญของจิตวิทยาสุขภาพ
ปั จจัยทีส่งผลต่ อการดูแล รักษา ป้ องกันและส่ งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพกายและจิตใจของบุคคลตลอดจนการเผชิญความเครียด
และการป้ องกันพฤติกรรมเสียงต่างๆ และฝึ กออกแบบกิจกรรม/
โครงการพัฒนาสุขภาพ
จต 422 จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
PG 422 Family Psychology
ศึ กษาโครงสร้ าง รูป แบบและพั ฒ นาการของครอบครั ว
บทบาทและสถานภาพที มี ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ใน
ครอบครัว การปรับตัวต่ อการเปลียนแปลงของครอบครัวแต่ละ
ช่วงพัฒนาการ ปั ญหาครอบครัวและการหาแนวทางการส่งเสริม
ความเข้ มแข็งของสถาบันครอบครัว
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จต 483 จิตวิทยากับความทันสมัยทาง
3(3-0-6)
ธุรกิจอุตสาหกรรม
PG 483 Psychology and Modernization
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการของความทันสมัยทางด้ าน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ปัญหาทีเกิดขึนจากความเปลียนแปลงอัน
เนื องจากความทัน สมั ย และกระแสต่ อ ต้ านในปั จจุ บั น รวมทัง
บทบาทของนักจิตวิทยาต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว
จต 484 พฤติกรรมทีเป็ นปัญหาในเด็กและเยาวชน 3(2-2-5)
PG 484 Problem Behavior in Children and Youths People
ศึ กษาพฤติ กรรมทีเป็ นปั ญหาในเด็กและเยาวชนในสั งคม
ปัจจุบัน เน้ นศึกษาลักษณะสาเหตุและการป้ องกันแก้ ไขในเชิงจิตวิทยา
มีการเรียนรู้โดยตรงจากการศึกษาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
จต
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
PG 485 Child Psychopathology
ศึกษาเด็กทังในกลุ่มทีมีความสามารถพิ เศษ และมีความ
ต้ องการพิ เศษ อันประกอบด้ วยเด็กปั ญ ญาอ่ อ น เด็กปั ญ ญาลํา
รวมถึ งเด็กทีมีค วามผิ ดปกติทังทางด้ านร่ างกายและจิต ใจ เด็ก
เกเร อันส่งผลทําให้ เกิดปัญหาทังกับตัวเด็กเอง คนรอบข้ าง และ
สังคม
จต 488 จิตวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
PG 488 Psychology of Religion
ศึกษาจุดมุ่งหมายของธรรมะในการอยู่ ร่วมกันของมนุ ษย์
ทุกศาสนา คือ ละชัว ประพฤติดี พฤติกรรมทางศาสนา ความคิด
และความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อศาสนา โดยวิเคราะห์จากแนวคิด
ของนักจิตวิทยาสําคัญๆ รวมทังศึกษากิจกรรมทางศาสนา มิติ
คือ ประสบการณ์ ทางศาสนา การเข้ าร่ วมพิ ธีก รรมทางศาสนา
ความเชื อในศาสนา ความรู้เกียวกับศาสนาและการประยุ กต์ใน
ชีวิตประจําวัน
จต 489 สัมมนาประเด็นปัญหาสังคม
3(2-2-5)
PG 489 Seminar on Current Social Issues
สัมมนาปั ญ หาสั งคมในมุ มมองทางด้ านจิต วิ ทยา เลื อ ก
ประเด็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน ทีสนใจ ระดมสมองเพือวิเคราะห์
สาเหตุพฤติกรรมและเสนอแนะการแก้ ไขโดยแนวคิดทางจิตวิทยา

หลักสูตร วท.บ.จิ ตวิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ไม่มี

ไม่มี

จต 223 จิตพยาธิสภาพในเด็ก
3(3-0-6)
PG 223 Child Psychopathology
ศึ ก ษาลั ก ษณะ สาเหตุ และแนวทางในการดู แ ลเด็ก ทีมี
ความต้ องการพิเศษ และเด็กทีมีความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กที
มีความผิดปกติทงทางด้
ั
านร่างกายและจิตใจ

ไม่มี

จต 481 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา
3(1-4-4)
PG 481 Seminar on Psychological issues
สั ม มนาปั ญ หาสั งคมในมุ ม มองทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาเลื อ ก
ประเด็น ปั ญ หาสั ง คมในปั จ จุ บั น ที สนใจเพื อวิ เคราะห์ ส าเหตุ
พฤติกรรมและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปัญหา
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จต 491 ประสบการณ์ในหน่วยงาน
4(0-12-4)
PG 491 Experience in Organization
การฝึ กปฏิบัติ งานในหน่ วยงานตามความสนใจภายใต้ การ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยศึกษากระบวนการ
ทํางานและสังเกตพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในหน่วยงาน เพือ
ทําความเข้ าใจ และอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึนในหน่วยงาน มี
การสัมมนาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน และบูรณา
การความรู้จากการฝึ กปฏิบัติงานกับความรู้จากทฤษฎีด้วย
จต 492 การวิจยั พิเศษในจิตวิทยา
3(0-12-4)
PG 492 Special Research in Psychology
ฝึ กทําวิจัยทางจิตวิทยาโดยการเข้ าร่วมในโครงการวิจยั ของ
ภาควิ ช าฯ หรื อ สถาบั น ที ทํา การวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จต 499 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
3(1-4-4)
PG 499 Independent Study
ศึกษาองค์ความรู้หรือการฝึ กทํากิจกรรมทางจิตวิทยาในเรือง
หนึ งเรื องใดทีผู้ ศึ กษาสนใจเป็ นพิ เศษ โดยนําเสนอในลั กษณะของ
รายงาน นิ ทรรศการ การจัดสัมมนาหรือกิ จกรรมวิชาการอื นๆ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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จต 493 การฝึ กงาน
3(0-9-6)
PG 493 Practicum
ฝึ กปฏิบัติ งานในหน่ วยงานในประเทศหรื อต่ างประเทศตาม
ความสนใจภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดย
ศึกษากระบวนการทํางานและสังเกตพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
ในหน่วยงานเพือทําความเข้ าใจ และอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ทีเกิดขึน
ในหน่วยงานมีการสัมมนาเพือแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน
และบูรณาการความรู้จากการฝึ กปฏิบัติงานกับความรู้จากทฤษฎีด้วย

ไม่มี

จต 491 การศึกษาอิสระในจิตวิทยา
3(0-9-6)
PG 491 Independent Study in Psychology
ศึ ก ษาอย่ า งละเอี ย ดในเรื องใดเรื องหนึ งในสาขาวิ ช า
จิตวิทยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จต 222 พัฒนาการการรู้คิด
3(3-0-6)
PG 222 Cognitive Development
ศึ ก ษ าทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย เกี ยวกั บ พั ฒ นาการของ
กระบวนการทางปั ญญา ความคิดความเข้ าใจ แนวคิดการเรียนรู้
และการปรับตัวของมนุษย์ช่วงวัยต่างๆ ตามวุฒิภาวะ
จต 224 การประเมินพัฒนาการเบืองต้ น
3(2-2-5)
PG 224 Introduction to Developmental Assessment
ศึ กษาเครื องมื อวั ด หลั กการและเทคนิ คในการประเมิ น
พัฒนาการเด็กตังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปี ทังแบบทางการและไม่เป็ น
ทางการ การเลือกและใช้ เครืองมือวัดทีเหมาะสมกับอายุ ของเด็ก การ
ฝึ กประเมินพัฒนาการ และรายงานผลการประเมินแก่ผ้ ูทเกี
ี ยวข้ อง
จต 243 จิตวิทยาเชิงบวก
3(3-0-6)
PG 243 Positive Psychology
ศึ กษาความรู้เบื องต้ น และความสําคัญ ของจิต วิทยาเชิ ง
บวก ในบริบทของพฤติกรรมทีเกียวข้ องกับความสัมพันธ์เชิงบวก
การเห็นคุณค่าในความหมายแห่งชีวิตและจิตวิญญาณ การพัฒนา
ตนทีส่งผลต่อการดํารงชีวิต
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ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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จต 244 จิตวิทยากับความหลากหลายทาง
3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรม
PG 244 Psychology of Socio-Cultural Diversities
ศึกษาความรู้เบืองต้ นและความสําคัญของความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบัน ผ่ านมุ มมองทางจิตวิทยาเพื อ
อภิปรายประเด็นปัญหาทีเกิดขึนจากความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม และเสริมสร้ างสํานึกความรับผิดชอบต่ อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ
จต 321 การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการขันนํา 3(2-2-5)
PG 321 Introduction to Early Intervention
ศึกษาหลักการและทฤษฎีต่างๆ เกียวกับการส่งเสริมและ
กระตุ้ นพั ฒ นาการแรกเริ มสํ า หรั บ เด็ ก ที มี ปั ญ หาทางด้ าน
พั ฒ นาการ ตลอดจนการให้ คําแนะนําและความช่ วยเหลื อ แก่
ผู้ ป กครอง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ านพั ฒ นาการในการออกแบบ
โปรแกรมส่ งเสริ ม และกระตุ้ น พั ฒ นาการ โดยคํานึ งถึ งวิธี ก าร
ปฏิบัติและผู้เข้ ารับบริการเป็ นสําคัญ
จต 324 จิตวิทยาผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
PG 324 Psychology of Aging
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับผู้สงู อายุการเปลียนแปลง
ทางด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ ปัญหาและ
ผลกระทบจากการเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ ระบบและกลไกในการดูแล
และป้ องกันปัญหาทังทางกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ
จต 334 การประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร 3(2-2-5)
PG 334 Assessment for Personnel Decision
ศึ ก ษาแนวคิ ด และเทคนิ ค วิ ธี ก ารประเมิ น สํา หรั บ การ
ตัดสินใจด้ านบุคลากร การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน การเลือกใช้
เครืองมือ ในการประเมิน จรรยาบรรณและแนวทางการป้ องกัน
ความลําเอีย งในการประเมิน ตลอดจนฝึ กการพัฒ นาเกณฑ์แ ละ
เครืองมือในการประเมินเพือการตัดสินใจด้ านบุคลากร
จต 342 จิตวิทยาการรู้สึกตัว
3(3-0-6)
PG 342 Psychology of Consciousness
ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องสภาวะการรู้สึ ก ตั วในมิ ติ ท างด้ า น
ประสาทวิทยา การรู้คิดและการรับรู้ อิทธิพลทางด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม สภาวะการนอน ความฝัน การทําสมาธิ การใช้ สารเสพ
ติด
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จต 343 การประเมินสภาพจิตใจเบืองต้ น
3(2-2-5)
PG 343 Introduction to Psychological Assessment
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารค้ น หาความเจ็บ ป่ วยทางจิ ต ใจ ฝึ กการใช้
เครืองมือหรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกเบืองต้ น การสังเกต
การสัมภาษณ์เพือรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ การประเมินสภาพ
จิตใจ การรายงานผลและการดูแลให้ ความช่วยเหลือเบืองต้ น
จต 344 เทคนิคการให้ คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา 3(2-2-5)
PG 344 Techniques of Counseling in Psychology
ศึ กษ าแนวคิ ด และทฤษ ฎี ส ํ า คั ญ ที ใช้ ประยุ กต์ กั บ
กระบวนการให้ คํา ปรึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา ตลอดจนการพั ฒ นา
คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ให้ คาํ ปรึกษา และฝึ กทักษะการ
ให้ คาํ ปรึกษาตามกลุ่มทฤษฎีต่างๆ รวมทังการมีประสบการณ์ใน
การให้ คาํ ปรึกษากับบุคคลในเบืองต้ น
จต 345 จิตวิทยาอาหาร
3(3-0-6)
PG 345 Psychology of Food
ศึกษาความรู้เบืองต้ น ความสําคัญ สาเหตุและผลกระทบ
ของการเลือกบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทาน ผ่าน
มุมมองทางจิตวิทยาเพืออภิปรายประเด็นปัญหาทีเกิดขึนจากการ
เลือกบริโภคอาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
จต 352 การสร้ างมาตรวัดทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PG 352 Psychological Scale Construction
ศึกษาธรรมชาติของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิควิธีการวัด
ตัวแปรทางจิตวิทยา หลักการและกระบวนการสร้ างมาตรวัดทาง
จิตวิทยา เทคนิควิธกี ารวิเคราะห์คุณภาพของมาตรวัดทางจิตวิทยา
จรรยาบรรณและประเด็นปัญหาทีเกียวข้ องกับการพัฒนาและการ
ใช้ มาตรวั ด ทางจิต วิท ยา ตลอดจนการฝึ กปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เพื อ
พัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา และการเขียนรายงานการสร้ างมาตร
วัดทางจิตวิทยา
จต 421 จิตวิทยาการเล่น
3(2-2-5)
PG 421 Psychology of Play
การประยุกต์ใช้ ความรู้ ทางจิตวิทยาพัฒนาการในกิจกรรม
การเล่ น และของเล่ น เพื อเป็ นสื อในการพั ฒ นาด้ านร่ า งกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตังแต่วัยทารกถึงวัยผู้ใหญ่ รวมถึงการ
ออกแบบกิจกรรมการเล่นและของเล่ นทีช่ วยสร้ างประสบการณ์
ความคิดสร้ างสรรค์
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จต 432 พฤติกรรมองค์การเชิงบวก
3(3-0-6)
PG 432 Positive Organizational Behavior
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกียวกับพฤติกรรมองค์การเชิ งบวก
ปัจจัยทีส่งผลและความสําคัญของพฤติกรรมองค์การเชิงบวกต่อ
สุขภาวะของบุคลากรและประสิทธิผลขององค์การ การวัดประเมิน
และการเสริ ม สร้ า งพฤติ ก รรมองค์ ก ารเชิ งบวก ตลอดจนการ
ออกแบบโครงการเสริมสร้ างพฤติกรรมองค์การเชิงบวก
จต 442 จิตวิทยากับภาพยนตร์
3(2-2-5)
PG 442 Psychology at the Movies
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ในภาพยนตร์ บ นฐานของ
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการอธิบาย และวิเคราะห์ประเด็น
เนือหาสําคัญทีกระทบต่อบุคคลและสังคม การใช้ สือภาพยนตร์
ส่งเสริมพฤติกรรมทีพึงประสงค์ ตลอดจนการผลิตสือภาพยนตร์
เชิงจิตวิทยาขนาดสัน
จต 492 โครงการวิจยั ทางจิตวิทยา
4(0-12-4)
PG 492 Research project in Psychology
ประยุ กต์ความรู้ และฝึ กปฏิบัติวิจัยทางจิตวิทยาการเขี ยน
โครงการวิจัยทางจิตวิทยา ปัญ หาการวิจัย ทฤษฎี กรอบแนวคิด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง เครืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมู ล
การวิเคราะห์ และการนําผลไปใช้ ในเชิงปฏิบัติ และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
จต 494 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
PG 494 Co-operative Education
ฝึ กปฏิบัติงานเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์หรือ 480 ชัวโมง
อย่างต่อเนืองหรือเทียบเท่า ณ สถานประกอบการทีเข้ าร่วมสหกิจ
ศึกษา โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบนัน ทังนี
ระหว่ างการฝึ กปฏิ บัติ งานจะต้ อ งได้ รับ การดู แ ล ควบคุ ม และ
ดํา เนิ น การวั ด และประเมิ น ผลนิ สิ ต สหกิ จศึ ก ษาโดยอาจารย์ ที
ปรึกษาและพนักงานพีเลียง
อกช 301 ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสูอ่ าชีพ 1 3(2-2-5)
ECP 301 English for Career Preparation I
ศึกษาและฝึ กทักษะการอ่ าน การฟั ง การใช้ โครงสร้ างภาษา
และคํ าศั พ ท์ ที ใช้ ใ นการสื อสารนานาชาติ ที สอดคล้ องกั บเกณฑ์
มาตรฐานของการวัดระดับความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษ
เพื อ ก ารสื อ ส ารน าน าชาติ (Test of English for International
Communication หรือ TOEIC) ทีคะแนน
ขึนไป หรือเทียบเท่า
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อกช 302 ภาษาอังกฤษเพือการเตรียมพร้ อมสูอ่ าชีพ 2 3(2-2-5)
ECP 302 English for Career Preparation II
ฝึ กและพั ฒ นาทัก ษะการฟั ง การอ่ านแบบเข้ ม การใช้
โครงสร้ างภาษาทีซับซ้ อน และคําศั พท์ในบริบทของการสือสาร
วิชาชี พระดับนานาชาติ ทีสอดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานของการ
สอบวัดระดับความสามารถในการสือสารภาษาอังกฤษเพื อการ
สื อ ส า ร น า น า ช า ติ (Test of English for International
Communication ห รื อ TOEIC) ที คะแน น 60 ขึ น ไป ห รื อ
เทียบเท่า
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