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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี 
คณะ  :  มนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 
 

หมวดที ่1 ข.อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Psychology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  

ชื่อย=อ   :  ศศ.บ. (จิตวิทยา)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (Psychology)  

   ชื่อย=อ   :  B.A. (Psychology) 
 
3. วิชาเอก     ไม=มี 
 
4. จํานวนหน8วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน=วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม=น�อยกว=า 130 หน=วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เปZนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป[   
5.2 ภาษาท่ีใช.  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข.าศึกษา  

นักศึกษาไทย  
5.4 ความร8วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปZนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัด
ปทุมธานี ท่ีจัดการเรียนการสอน 
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5.5 การให.ปริญญาแก8ผู.สําเร็จการศึกษา  
 ให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
� หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

เริ่มใช�หลักสูตรนี้ตั้งแต=ภาคการศึกษาท่ี 1 ป[การศึกษา 2555 
� สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี          

ให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เม่ือวันท่ี 19 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2555 
� สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี 

อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2555  เม่ือวันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 
 

7. ความพร.อมในการเผยแพร8หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ป[การศึกษา พ.ศ. 2557  

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได.หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ"กับสาขาวิชา)  

8.1  นักจิตวิทยาการปรึกษา 
8.2  นักจิตวิทยาแนะแนว 
8.3  นักจิตวิทยาโรงเรียน 
8.4  นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
8.5  นักจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม 
8.6  เจ�าหน�าท่ีฝ^ายทรัพยากรมนุษย2 
8.7  นักจิตวิทยาชุมชน 
8.8  เจ�าหน�าท่ีฝ_กอบรม 
8.9  เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข 
8.10  นักพัฒนาองค2การ 
8.11  นักพัฒนาชุมชน 
8.12  นักสังคมสงเคราะห2 
8.13  วิทยากรอิสระ 
8.14  ประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ- นามสกุล ตําแหน8ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย"ผู.รับผิดชอบ 

 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน8ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สําเร็จจาก 
ปFท่ี
จบ 

1 นางสาวมนฤดี  ช=วงฉํ่า 
 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค2การ) 
 
บธ.บ. (บริหาร
ทรัพยากรมนุษย2) 
 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล�าพระ
นครเหนือ 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

2552 
 
 
 
2548 
 

2 นายสุทธิพันธุ2  สุทธิศันสนีย2 อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวิทยาการ
ปรึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 
 

จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร2 

2552 
 
2548 
 

3 นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2 อาจารย2 วท.ม. (จิตวิทยา
คลินิก) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2552 
 
2547 
 

4 นางดวงกมล  ทองอยู= อาจารย2 วท.ม. (จิตวิทยา
ชุมชน) 
ค.บ. (จิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะแนว) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 
จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 

2553 
 
2540 
 

5 นายประกาศิต  ประกอบผล อาจารย2 อ.ม. (จริยศาสตร2
ศึกษา) 
พธ.บ. (การสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลยั 
มหิดล 
มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2544 
 
2538 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี 

 
11. สถานการณ"ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปHนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปaจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกไม=ว=าจะเปZนความก�าวหน�าทาง

เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน2 และการแข=งขันในระบบทุนนิยมส=งผลให�ประเทศไทย  ต�องเร=งพัฒนา
ตนเองเพ่ือให�ทันกับความเปลี่ยนแปลง สามารถแข=งขันกับนานาประเทศได� อีกท้ัง    การเปZน
ประชาคมอาเซียนท่ีต=อไปจะมีการเปdดประเทศอย=างเสรีท่ีประชาชนสามารถมาศึกษาและทํางานแต=ละ
ประเทศได�มากข้ึน ทําให�ต�องมีการปรับเปลี่ยนย ุทธศาสตร2การพัฒนาให�สอดคล�องกับความเปZนจริง
ทางสังคม   

11.2 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให�มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด�วยการประกันด�วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให�เปZนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเปZนการประกันคุณภาพของบัณฑิตสอดคล�องกับการจัดการศึกษาสังคมไทยในอนาคต 
ได�มีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู�ของบัณฑิต (Learning Outcome) ซ่ึงเปZนมาตรฐานข้ันตํ่าเชิง
คุณภาพ เพ่ือเปZนการประกันคุณภาพบัณฑิต (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552: 2) โดย
มุ=งให�กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปZนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาไปสู=การปฏิบัติได�อย=างเปZนรูปธรรมซ่ึงกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนจะต�อง
สอดคล�องกับมาตรฐานผลการเรียนรู�และส=งเสริมกันอย=างมีระบบ รวมท้ังความคาดหวังจากสังคมท่ี
ต�องการบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู� ความสามารถและทักษะด�านอ่ืนๆ ท่ีคาดว=าบัณฑิตจะมี 
 
12. ผลกระทบจาก ข.อ 11.1 และ 11.2 ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข.องกับพันธกิจ  
ของมหาวิทยาลัย  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากสถานการณ2ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย2นับว=า

เปZนสิ่งสําคัญ ดังนั้นต�องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ให�มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู� และรู�เท=าทัน
การเปลี่ยนแปลง ด�วยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรมีการตอบสนองและรองรับการพัฒนาประเทศ 
โดยการผลิตบัณฑิตท่ีเปZนทรัพยากรมนุษย2ท่ีมีคุณค=าต=อประเทศ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ    
ได�อย=างมีประสิทธิภาพ 

12.2 ความเก่ียวข.องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี มีความ

ประสงค2ท่ีจะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห=งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือให�เปZนมหาวิทยาลัยท่ีมี
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มาตรฐาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี    
ยังมีพันธกิจหลัก คือการพัฒนาและบริการวิชาการแก=ท�องถ่ิน โดยการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาจิตวิทยาจะตอบสนองพันธกิจหลักได�กล=าวคือ 

12.2.1 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจิตวิทยาให�ได�มาตรฐานตาม    
ท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน        
การอุดมศึกษา 

12.2.2 มีการจัดโครงการบริการวิชาการทางด�านจิตวิทยาให�แก=ท�องถ่ิน เพ่ือเปZน       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�และพัฒนาท�องถ่ิน 

12.2.3 ทําการศึกษาวิจัยทางด�านจิตวิทยาในท�องถ่ินเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ท�องถ่ินอย=างต=อเนื่อง 
 
13. ความสัมพันธ"กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
���� หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม=น�อยกว=า 30 หน=วยกิต โดยความรับผิดชอบของ

สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
���� หมวดวิชาเฉพาะ 
���� หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปIดสอนให.ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให�หลักสูตรอ่ืนมาเลือกเรียน ได�แก= จิตวิทยาท่ัวไป  

จิตวิทยาพัฒนาการ  มนุษยสัมพันธ2 ความคิดสร�างสรรค2 จิตวิทยาการจูงใจ จิตวิทยาการบริการ  

จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน และจิตวิทยาสังคม 

13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
13.3.1 ให�มีการปรึกษาหารือระหว=างผู�สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน เพ่ือให�

ได�เนื้อหาความรู�ตามผลการเรียนรู�ตามความต�องการของหลักสูตร 
13.1.2 สํารวจความต�องการความรู�และทักษะท่ีจําเปZนจากองค2กรและหน=วยงานต=างๆท่ี

มีบุคลากรทางด�านจิตวิทยา ร=วมกับผู�สอนรายวิชาท่ีสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา
ร=วมกัน 
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หมวดที ่2 ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค"ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
บูรณาการความรู�คู=คุณธรรม  สานสัมพันธ2  สร�างสรรค2สังคม พัฒนาตนอย=างสมดุล 

1.2 ความสําคัญ  
จิตวิทยาเปZนศาสตร2และวิชาชีพท่ีทําให�เกิดความเข�าใจตนเองและผู�อ่ืน ยอมรับความแตกต=าง

ระหว=างบุคคล สามารถพัฒนาตนเอง ผู�อ่ืน และสังคมอย=างเหมาะสม ปรับตัวและรักษาสัมพันธภาพ 
ท่ีดีกับผู�อ่ืน รวมท้ังช=วยเหลือบุคคลอ่ืนให�อยู=ในสังคมได�อย=างมีความสุข  
 1.3 วัตถุประสงค"  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได�อย=างมีคุณธรรม จริยธรรม              
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเปZนแบบอย=างท่ีดี  

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู� ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนําความรู�ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แก�ไขปaญหาและ

พัฒนาตนเอง ผู�อ่ืน ให�อยู=ร=วมกันได�อย=างมีความสุข 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให�มีความเข�าใจ เห็นคุณค=าตนเองและผู�อ่ืนตามความเปZนจริง 
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให�สามารถค�นคว�า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 

  
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ" หลักฐาน/ตัวบ8งช้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ท่ี
เน�นการนําความรู�ทางจิตวิทยา มา
ประยุกต2ในการจัดกิจกรรมและ
ฝ_กอบรม 

- จัดการเรียนการสอนท่ีเน�น
การฝ_กปฏิบัติจริง 

โครงการท่ีจัดข้ึนโดย
นักศึกษา 
 

2. การปรับปรุงหลักสู ตร ท่ี เน� น
ผู�เรียนเปZนสําคัญ 
 

- พัฒนาอาจารย2ในด�านการ
สอนท่ีเน�นผู�เรียนเปZนสําคัญ 

ประเมินหลักสูตรท่ีเน�นผล      
การเรียนรู�เปZนฐาน 

- จั ดโครงการอบรม / 
สัมมนา และศึกษาดูงาน ท่ี
เน�นผลการเรียนรู�เปZนฐาน 

3. มี ก ารป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร ให�
สอดคล�องกับการเปลี่ ยนแปลง   
ของสังคมและเทคโนโลยีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห=งชาติ 

- วิ เค ราะห2 ห ลั ก สู ต รจ าก
บัณฑิตและผู�มีส=วนได�ส=วนเสีย 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานของหลักสูตร 

- ร�อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได�งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ" หลักฐาน/ตัวบ8งช้ี 

1 ป[ 
- ระดับความพึงพอใจ

ของผู�ประกอบการ และ
ผู�ใช�บัณฑิต 

4. วางแผนการบริหารหลักสูตร - วิจั ย คุณ ลั กษณ ะบัณ ฑิต
จิตวิทยาท่ีพึงประสงค2จากผู�ใช�
บัณฑิต 
- วิจัยความพึงพอใจท่ีมีต=อ
หลักสูตรจิตวิทยาของบัณฑิต 
- วิ จั ย ความคาดหวั งขอ ง
นักเรียนในการศึกษาต=อใน
หลักสูตรจิตวิทยา 
- ประเมินผลการวิจัยท้ังหมด
เพ่ือนํามาวางแนวทางในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการวิจัยท้ัง
สามเรื่อง 

- แผน การป รั บ ป รุ ง/
พัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
ระบบทวิภาค ตามข�อบังคับ มหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2   

จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก.)   
โดยหนึ่งป[การศึกษาแบ=งออกเปZนสองภาคการศึกษาปกติ แต=ละภาคการศึกษาไม=น�อยกว=า 15 สัปดาห2 
หรือเทียบเท=า หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ให�จัดเนื้อหาวิชาในสัดส=วนท่ีสัมพันธ2กัน โดย
ระยะเวลาไม=น�อยกว=า 8 สัปดาห2 และจํานวนหน=วยกิตไม=เกิน 9 หน=วยกิต 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร.อน  
ไม=มี 

1.3 การเทียบเคียงหน8วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม=มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ในเวลาราชการ เริ่มดําเนินการเรียนการสอนต้ังแต=ภาคการศึกษาท่ี 1 ป[การศึกษา 2555 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน  มิถุนายน – กันยายน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ2 

2.2 คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา  
2.2.1 เปZนผู�สําเร็จการศึกษาไม=ต่ํากว=าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า 
2.2.2 เปZนไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 

จังหวัดปทุมธานี 
2.2.3 ผ=านการคัดเลือกตามเกณฑ2ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2.2.4 ผ=านการคัดเลือกตามเกณฑ2การคัดเลือกภายใต� โครงการพิ เศษต= าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี 
2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข.า  

2.3.1 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพไม=สอดคล�องกับลักษณะงานทางด�านจิตวิทยา 
2.3.2 นักศึกษามีด�านความรู�พ้ืนฐานด�านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ไม=เพียงพอ 
2.4 กลยุทธ"ในการดําเนินการเพ่ือแก.ไขปMญหา / ข.อจํากัดของนักศึกษาในข.อ 2.3 

2.4.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพให�เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด�านจิตวิทยาแก=นักศึกษา 
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให�ความรู�และทักษะพ้ืนฐานด�านภาษา การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศแก=นักศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษา  
ตารางหลักสูตร 4 ปF 

จํานวนนักศึกษา 
ปFการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปFท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปFท่ี 2  40 40 40 40 
ช้ันปFท่ี 3   40 40 40 
ช้ันปFท่ี 4    40 40 
รวม 40 80 120 160 200 
คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา    40  

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดรายได. 
ปFงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
หมวดค8าใช.จ8าย 
-ค=าตอบแทน 
-ค=าใช�สอย 
-ค=าวัสดุ 

518,000 
390,000 
64,000 
64,000 

1,036,000 
780,000 
128,000 
128,000 

1,554,000 
1,170,000 

192,000 
192,000 

2,072,000 
1,560,000 

256,000 
256,000 

รวมงบดําเนินการ 448,000 896,000 1,344,000 1,792,000 
รวมงบครุภัณฑ" 200,000 400,000 600,000 800,000 
รวมงบลงทุน 532,800 1,065,600 1,598,400 2,131,200 
รวมท้ังส้ิน 1,698,800 3,397,600 5,096,400 6,795,200 

 

หมายเหตุ  ค=าใช�จ=ายเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 10,617.50 บาท/คน/ป[ 
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนร=วมกับการฝ_กปฏิบัติการภาคสนาม และให�เปZนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหน8วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข.ามมหาวิทยาลัย  
2.8.1 เปZนไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2  

จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551  
2.8.2 เปZนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูปถัมภ2   

จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว�นรายวิชา พ.ศ. 2549 
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3. หลักสูตรและอาจารย"ผู.สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหน8วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน=วยกิต  
3.1.2 โครงสร.างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม=น�อยกว=า 30 หน8วยกิต 
- กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9 หน=วยกิต 
- กลุ=มวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 13 หน=วยกิต 
- กลุ=มวิชาคณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี   8 หน=วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม=น�อยกว=า 94 หน8วยกิต 
- กลุ=มวิชาเนื้อหา 87 หน=วยกิต 

กลุ=มวิชาบังคับ 42 หน=วยกิต 
กลุ=มวิชาเลือก 45 หน=วยกิต 

- กลุ=มวิชาปฏิบัติการและฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ   7 หน=วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม=น�อยกว=า  6 หน8วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต8างๆ  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม=น�อยกว=า 30 หน8วยกิต 
 ใช�หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรม

ราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี (ภาคผนวก ง)          
2) หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม=น�อยกว=า 94 หน8วยกิต 

- กลุ8มวิชาเนื้อหา    87 หน8วยกิต 
 กลุ8มวิชาบังคับ บังคับเรียน 42 หน8วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา  หน8วยกิต 
2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ         3(3-0-6) 
 Developmental Psychology 
2511201 จิตวิทยาท่ัวไป      3(3-0-6) 
   General Psychology 
2511202 สรีรจิตวิทยา      3(3-0-6) 
 Physiological Psychology 
2512202 สุขภาพจิต  3(3-0-6) 
 Mental Health 
2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 
 Psychology of Personality 
2512209 จิตวิทยาทางปaญญา  3(3-0-6) 
 Cognitive Psychology 
2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 Psychological Measurement and Testing   
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2512222 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 Ethics  for Psychologists 
2512225 จิตวิทยาการรับรู�และการเรียนรู�  3(3-0-6) 
 Perception and Learning Psychology 
2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต�น  3(3-0-6) 
 Introduction to Counseling Psychology  
2512715 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา  3(3-0-6)  
 English Language for Psychology Program 
2512716     สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา    3(2-2-5) 
                 Statistics and Computer Program for Psychology Program 
2513319 กลุ=มสัมพันธ2  3(2-2-5) 
 Group  Dynamics 
2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 Psychological Research 

 
กลุ8มวิชาเลือก  45 หน8วยกิต 
เลือกเรียนกลุ=มวิชาต=อไปนี้ 1 กลุ=มวิชา จาก 3 กลุ=มวิชาต=อไปนี้ 
ก. กลุ8มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว บังคับเรียน 30 หน8วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา  หน8วยกิต 
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ  3(3-0-6) 
 Life  and  Career Planning 
2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบ้ืองต�น  3(3-0-6) 
 Introduction to Guidance 
2512504 บริการสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Services 
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม  3(3-0-6)  
 Group Counseling  Psychology 
2513501 การศึกษารายกรณี  3(3-0-6) 
 Case Study 
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา  3(2-2-5) 
 Counseling Skills and Techniques of Counseling 
2513608 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล  3(2-2-5) 
 Practicum in Individual Counseling Psychology 
2513609 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม  3(2-2-5) 
 Practicum in Group Counseling Psychology  
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2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
 และการแนะแนว  

 Seminar and Field Trip in Counseling and Guidance  
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
 และการแนะแนว 
 Special Projects in Counseling and Guidance  

 
ข. กลุ8มวิชาจิตวิทยาชุมชน บังคับเรียน 30 หน8วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา  หน8วยกิต 
2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดล�อม  3(3-0-6) 
 Environmental Psychology 
2512703 จิตวิทยาการป}องกันและการส=งเสริมสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Psychology of Primary Prevention and Health 

Promotion 
2513308 จิตวิทยาชุมชนเบ้ืองต�น  3(3-0-6) 
 Introduction to Community Psychology 
2513316 จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศและสังคม  3(3-0-6) 
 Psychology of Gender and Society Differences 
2513318 จิตวิทยาครอบครัว  3(3-0-6) 
 Family Psychology 
2513703 การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน  3(3-0-6) 
 Training in Community Psychology 
2513715 จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห2  3(3-0-6) 
 Psychology for Social Works 
2513716 จิตวิทยาเพ่ือการสร�างความเข�มแข็งในชุมชน  3(3-0-6) 
 Psychology for Community Empowerment  
2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน  3(2-2-5) 
 Seminar and Field Trip in Community Psychology 
2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน  3(2-2-5) 
 Special Projects in Community Psychology 
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ค. กลุ8มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ บังคับเรียน 30 หน8วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา  หน8วยกิต 
2512303 จิตวิทยาการจูงใจ  3(3-0-6) 
 Motivational Psychology 
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเบ้ืองต�น  3(3-0-6) 
 Introduction to Industrial and Organizational 

Psychology 
2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2  3(3-0-6) 
 Psychology of Human Resource Management 
2512710 จิตวิทยาการบริการ  3(3-0-6) 
            Psychology of the Hospitality Industry  
2513301 กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2  3(3-0-6) 
 Law and Labor Relations 
2513704 การฝ_กอบรมในองค2การอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 Training in Industrial Organizations 
2513718  การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 อุตสาหกรรมและองค2การ  
        Testing and Measurements  
          In  Industrial and  Organizational Psychology 
2513719 การพัฒนาองค2การ  3(3-0-6) 
 Organization  Development 
2513906 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 อุตสาหกรรมและองค2การ  
 Seminar and Field Trip in Industrial and  
 Organizational Psychology 
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 อุตสาหกรรมและองค2การ 
 Special Projects in Industrial and Organizational  
 Psychology 

วิชาเลือกท่ัวไป 
เลือกเรียนจากรายวิชาต=อไปนี้ ไม=น�อยกว=า 15 หน=วยกิต 
รหัส ช่ือวิชา  หน8วยกิต 
1551117 การฟaงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 
  Listening and Speaking English for Communication 1 
2511301 มนุษยสัมพันธ2  3(3-0-6) 
 Human Relations  
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2512103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น  3(3-0-6) 
 Child and Adolescent Psychology 
2512208 จิตวิทยาการทดลอง  3(2-2-5) 
 Experimental Psychology 
2512226 ความคิดสร�างสรรค2  3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
2512401 จิตวิทยาอปกติ  3(3-0-6) 
   Abnormal Psychology 
2512402 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ  3(3-0-6) 
  Psychological Aspects of Children with special need   
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค    3(3-0-6) 
 Psychology of Marketing and Consumer 
2512707 จิตวิทยาประยุกต2เพ่ือการเรียนการสอน  3(3-0-6) 
  Applied Psychology to Learning and Teaching 
2512714 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน  3(3-0-6) 
 Psychology for Life and Work 
2513103 จิตวิทยาวัยผู�ใหญ=และผู�สูงอายุ      3(3-0-6) 
 Adulthood and Aging Psychology 
2513309 จิตวิทยาสังคม  3(3-0-6) 
 Social Psychology 
2513310 จิตวิทยาการเปZนผู�นํา                      3(3-0-6) 
  Psychology of Leadership 
2513717 การจัดการความขัดแย�งและการเจรจาต=อรอง  3(3-0-6) 
 Conflict Management and Negotiation 
2513320 จิตวิทยาเพ่ือความงอกงามส=วนบุคคล             3(3-0-6) 
  Psychology for Personal Growth 
2513601 การปรึกษาครอบครัว  3(3-0-6) 
  Family Counseling 
2513702 จิตวิทยาการโฆษณาเพ่ือการตลาด             3(3-0-6) 
 Psychology of Advertising for Marketing 
2513714 การปรับพฤติกรรม  3(3-0-6) 
 Behavior Modification 
3561204 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Introduction to Business Management 
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กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ ไม=น�อยกว=า      7  หน8วยกิต 
เลือกเรียนจากรายวิชาต=อไปนี้ไม=น�อยกว=า 7 หน=วยกิต 
ก. กลุ8มวิชาฝQกสหกิจศึกษา 

รหัส ช่ือวิชา หน8วยกิต 
2513802   การเตรียมฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา   1(45) 
 Preparation for Cooperative Education in Psychology 
2514802   การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา        6(640) 
 Cooperative Education in Psychology 
 

ข. กลุ8มวิชาฝQกประสบการณ"วิชาชีพ 
รหัส ช่ือวิชา หน8วยกิต 
2513801   การเตรียมฝ_กประสบการณ2   2(90) 
 วิชาชีพจิตวิทยา 
 Preparation for Professional Experience in Psychology 
2514801   การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา        5(350) 
 Field Experience in Psychology 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไม=น�อยกว=า 6  หน8วยกิต 

ให� เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2          
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี โดยไม=ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล�ว และต�องไม=เปZน
รายวิชาท่ีกําหนดให�เรียนโดยไม=นับหน=วยกิตรวมในเกณฑ2การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด�วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวแรก    เปZนหมวดวิชาและหมู=วิชา 
เลขตัวท่ี 4        บ=งบอกถึงระดับความยากง=ายหรือชั้นป[ 
เลขตัวท่ี 5        บ=งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวท่ี 6 , 7    บ=งบอกถึงลําดับก=อนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู=วิชาในหลักสูตร 
155 หมู=วิชาภาษาอังกฤษ 
251 หมู=วิชาจิตวิทยา 
356 หมู=วิชาการบริหารธุรกิจ 
900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตรี 

 
ช้ันปF 1 ภาคการศึกษาท่ี1 

หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 

 
9000101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
9000102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
9000201   มนุษย2กับการดําเนินชีวิต 
9000203   ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
9000301   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
   -วิชาบังคับ 

 
2511103   จิตวิทยาพัฒนาการ 
2511201   จิตวิทยาท่ัวไป 

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

รวม  21/22  
 

ช้ันปF 1 ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 

 
9000103   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน 
9000202   พลวัตทางสังคม 
9000204   ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย  
9000205   สิ่งแวดล�อมกับการดําเนินชีวิต 
9000302   วิทยาศาสตร2เพ่ือคุณภาพชีวิต 
9000304   การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   -วิชาบังคับ 

 
2511202   สรีรจิตวิทยา 
2511203   จิตวิทยาบุคลิกภาพ 

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

รวม  21/21  
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ช้ันปF 2    ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ=มวิชาเนื้อหา  
   -วิชาบังคับ 
 
 

 
 
2512202   สุขภาพจิต 
2512214   การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
2513319   กลุ=มสัมพันธ2 

 
 

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

กลุ=มวิชาเลือก 
   -กลุ=มวิชา 
 
 

 
2512504   บริการสนเทศ 
2512601   จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต�น 
2513501   การศึกษารายกรณี 

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

   -วิชาเลือกท่ัวไป 1551117   การฟaงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสาร 1 3(2-2-5) 
รวม  21/24 

 
 
 
 
 
 
 

ช้ันปF 2    ภาคการศึกษาท่ี  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา   หน8วย

กิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ=มวิชาเนื้อหา  
   -วิชาบังคับ 
 
 
 

 
 
2512209   จิตวิทยาทางปaญญา  
2512222   จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 
2512225   จิตวิทยาการรับรู�และการเรียนรู� 
2512715   ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา  

 
 

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

กลุ=มวิชาเลือก 
   -กลุ=มวิชา 
 

 
2512501   การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
2512502   จิตวิทยาการแนะแนวเบ้ืองต�น 

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

รวม  18/18 
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ช้ันปF 3     ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ=มวิชาเนื้อหา  
   -วิชาบังคับ 
 

 
 
2512716   สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2 

    สําหรับสาขาจิตวิทยา 

 
 

3(2-2-5) 
 

กลุ=มวิชาเลือก 
   -กลุ=มวิชา 
 
 

 
2513607   ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 
2513608   การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา 
               แบบรายบุคคล 

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

 
   -วิชาเลือกท่ัวไป 2512401   จิตวิทยาอปกติ      

2513310   จิตวิทยาการเปZนผู�นํา 
2512402   จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ       

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

รวม  18/21 
 

ช้ันปF 3     ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ=มวิชาเนื้อหา  
   -วิชาบังคับ 

 
 
2513908   การวิจัยทางจิตวิทยา 

 
 

3(2-2-5) 
กลุ=มวิชาเลือก 
   -กลุ=มวิชา 
 

 
2512602   จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม 
2513609   การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม 

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

   -วิชาเลือกท่ัวไป 2513714   การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 
กลุ=มวิชาปฏิบัติและ      
ฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ 

2513802   การเตรียมฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา 
หรือ 
2513801   การเตรียมฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา 

1(45) 
 

2(90) 
รวม  13หรือ14 
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ช้ันปF 4      ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ=มวิชาเลือก  
   -กลุ=มวิชา 
 
 
 

 
 
2513907   สัมมนาและศึกษาดูงานทาง 

    จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
2514903   โครงการพิเศษทางจิตวิทยา 

 การปรึกษาและการแนะแนว 

 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือกเสรี  

xxxxxxx   ....................................... 
xxxxxxx   ......................................... 

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

รวม  12/14 
 

ช้ันปF 4       ภาคการศึกษาท่ี  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา            ช่ือวิชา หน8วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ=มวิชาปฏิบัติและ   
ฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ 

 
2514802   การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา 
หรือ 
2514801   การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา 

 
6(640) 

 
5(350) 

รวม  6/640 
หรือ 

5/350 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 

รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

1551117 การฟMงและพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3(2-2-5) 
 Listening and Speaking English for Communication 
 Practice listening and specaking English for communication with 
emphasis on using dialogues,role-plays and extended discourses appropriate to 
everyday functional situations including formal and informal events; use of 
communicative games and activities 
  
2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ                                             3(3-0-6) 
 Developmental Psychology 
 ความหมายและหลักการพัฒนาการ วิธีการศึกษาพัฒนาการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย2ต้ังแต=ปฏิสนธิจนถึงวัยชราในด�านร=างกาย สติปaญญา 
อารมณ2และสังคม  ปaจจัยท่ีเก่ียวข�องกับพัฒนาการ การนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ในการพัฒนาตนเอง
และผู�อ่ืนตามวัย และการส=งเสริมพัฒนาการด�านต=างๆ 
 
2511201 จิตวิทยาท่ัวไป              3(3-0-6) 
 General Psychology  
 ความหมาย ประวัติ แนวคิดและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีมี
ต=อพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย2 การรับรู� การเรียนรู� เชาวน2ปaญญา การคิด การจําและการลืม 
แรงจูงใจ อารมณ2 บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ=ม  
 
2511202 สรีรจิตวิทยา       3(3-0-6) 
 Physiological Psychology 
 ความสัมพันธ2ระหว=างพฤติกรรมและกลไกทางสรีรวิทยา การทําหน�าท่ีของระบบ
ประสาท   ฮอร2โมน  พันธุกรรม  ท่ีส=งผลต=อพฤติกรรมของมนุษย2ในด�านการรับความรู�สึก การรู�สติ 
การเคลื่อนไหว  การคิด อารมณ2 การจํา การรับรู�และการเรียนรู�   
 
2511203         จิตวิทยาบุคลิกภาพ          3(3-0-6) 
                  Psychology of Personality 
 ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ   การวิเคราะห2และ
การจําแนกบุคลิกภาพ  การวัดบุคลิกภาพ  แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความสัมพันธ2ของ
บุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลในท�องถ่ินและชุมชน        
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2511301 มนุษยสัมพันธ"        3(3-0-6) 
 Human Relations 
 ศึกษาแนวความคิดและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ2 ธรรมชาติของมนุษย2 
การศึกษาตนเองและผู�อ่ืนเพ่ือเปZนพ้ืนฐานในการสร�างความสัมพันธ2ท่ีดีต=อกัน แนวคิดและเทคนิคการ 
สร�างมนุษยสัมพันธ2ระหว=างบุคคล มนุษยสัมพันธ2กับการบริหารงาน การทํางานร=วมกันและ         
การประสานงานในชุมชนและองค2การ 
 
2512103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ8น         3(3-0-6) 
 Child and Adolescent Psychology 
 ความสําคัญของวัยเด็กและวัยรุ=น พัฒนาการด�านร=างกาย สติปaญญา อารมณ2 และ
สังคมของเด็กจนถึงวัยรุ=น การปรับตัวของเด็กและวัยรุ=น ปaญหาทางสังคมและอิทธิพลต=างๆ ท่ีมีผลต=อ
พฤติกรรมของเด็กและวัยรุ=น การส=งเสริมพัฒนาการ ความต�องการและความสนใจของเด็กและวัยรุ=น 
 
2512202 สุขภาพจิต       3(3-0-6)
 Mental Health 
             ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต  ปaจจัยท่ีมีผลต=อสุขภาพจิต สาเหตุและ
ลักษณะอาการของผู�มีความผิดปกติทางจิต กระบวนการและกลไกในการปรับตัว การป}องกันและ
แก�ไข ตลอดจนการส=งเสริมสุขภาพจิตในชีวิตประจําวันและในชุมชน  
  
2512208 จิตวิทยาการทดลอง      3(2-2-5) 
 Experimental Psychology 
 หลักและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา  ประเภทและรูปแบบของการทดลอง        
การออกแบบและวางแผนการทดลองข้ันต�น  ศึกษาผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง การฝ_กหัดทํา
การทดลองด�านจิตวิทยา การวิเคราะห2ผลและการเขียนรายงานการทดลอง 
 
2512209 จิตวิทยาทางปMญญา      3(3-0-6) 
 Cognitive Psychology 
 ความหมาย ความสําคัญและแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาทางปaญญา การรับรู� 
การจํา การลืม กระบวนการคิด รูปแบบการคิด การเรียนรู�ภาษา การพูด การอ=านและการเขียน       
การแก�ปaญหา การตัดสินใจและการใช�เหตุผล ปaจจัยท่ีส=งเสริมการคิด 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา          3(2-2-5) 
 Psychological Measurement and Testing 
 หลักการเบ้ืองต�นในการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา กระบวนการทดสอบและ
การประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การเลือกใช�
แบบทดสอบทางจิตวิทยา การฝ_กให�คะแนน และแปลผลแบบทดสอบทางจิตวิทยาบางชนิด         
การเขียนรายงานทางจิตวิทยา จรรยาบรรณของผู�ใช�แบบทดสอบทางจิตวิทยา การพัฒนาของ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
 
2512222 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา     3(3-0-6) 
 Ethics  for Psychologists 
 บุคลิกภาพและจริยธรรมท่ีจําเปZนสําหรับนักจิตวิทยา จรรยาบรรณและกฎหมาย    
ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพจิตวิทยา สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและเยาวชน กรณีปaญหา     
ท่ีเก่ียวข�องกับจริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางป}องกันปaญหาทางจริยธรรม การปฏิบั ติงานของ
นักจิตวิทยาในประเทศไทย  
 
2512225 จิตวิทยาการรับรู.และการเรียนรู.     3(3-0-6) 
 Perception and Learning Psychology 
 ความหมายและองค2ประกอบของการรับรู�และการเรียนรู�  อวัยวะรับความรู�สึกกับ
การรับรู� การรับรู�รูปร=าง ขนาด ภาพลวงตา การรับรู�ทางสังคม กระบวนการเรียนรู� ทฤษฎีการเรียนรู�  
การศึกษาด�านการรับรู�และการเรียนรู�  การประยุกต2ใช�หลักการรับรู�และการเรียนรู�     
 
2512226 ความคิดสร.างสรรค"         3(3-0-6) 
 Creative Thinking 
 ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการและข้ันตอนของการเกิดความคิดสร�างสรรค2 
ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร�างสรรค2 ประโยชน2ของความคิดสร�างสรรค2 ปaจจัยท่ีส=งผลต=อความคิด
สร�างสรรค2 การวัดความคิดสร�างสรรค2 การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดสร�างสรรค2 
 
2512303 จิตวิทยาการจูงใจ       3(3-0-6) 
 Motivational Psychology 
 แน ว คิดและทฤษฎี ก ารจู ง ใจ  กระบวนการจู งใจ  ทั กษ ะและพฤ ติกรรม               
การติดต=อสื่อสาร การเจรจาต=อรอง การนําหลักจิตวิทยามาประยุกต2ใช�ในการโน�มน�าวใจ แนวทาง  
การสร�างแรงจูงใจเพ่ือให�บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลในองค2การ 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2512304  จิตวิทยาส่ิงแวดล.อม      3(3-0-6) 
 Environmental Psychology  
      แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อม ความสัมพันธ2ระหว=างสิ่งแวดล�อม   
ทางกายภาพและสิ่งแวดล�อมทางสังคมกับพฤติกรรมมนุษย2  อิทธิพลของสภาวะแวดล�อมในเรื่อง เสียง  
อากาศ  ความแออัด  ท่ีอยู=อาศัยและชุมชนท่ีมีผลต=อสภาพร=างกาย  จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  
ในชุมชน  การป}องกันและแก�ไขปaญหาจากสิ่งแวดล�อม 
 
2512401 จิตวิทยาอปกติ       3(3-0-6) 
 Abnormal Psychology 
 ค ว าม ห ม าย  ขอบ ข= าย  แล ะคว าม เข� า ใจ เ ก่ี ย ว กั บ พ ฤ ติ ก รรม ท่ี ผิ ด ป ก ติ              
ประวัติความเปZนมาของความผิดปกติทางจิต ประเภทและลักษณะอาการของความผิดปกติทางจิต  
ภาวะเครียด การปรับตัวท่ีผิดปกติ บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระแปรปรวน โรคประสาท โรคจิต  
ปaจจัยทางด�านกายภาพและชีววิทยาท่ีมีอิทธิพลต=อความผิดปกติทางจิต การป}องกัน การช=วยเหลือ
และการบําบัดรักษาความผิดปกติทางจิต แหล=งบริการและการช=วยเหลือบุคคลท่ีมีความผิดปกติ   
ทางจิต 
 
2512402   จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต.องการพิเศษ    3(3-0-6) 
 Psychological Aspects of Children with Special Needs 
 ลักษณะของเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ ปaจจัยท่ีเก่ียวข�องกับพัฒนาการของเด็กท่ีมี
ความต�องการพิเศษ  ปaญหาท่ีมีต=อการพัฒนาจิตใจของเด็กและบุคคลในครอบครัวของเด็กท่ีมี      
ความต�องการพิเศษ  แนวทางการปฏิ บั ติต=อเด็กท่ี มีความต�องการพิ เศษ แหล=งบริการและ            
การช=วยเหลือเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ 
 
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ     3(3-0-6) 
 Life and Career Planning 
 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพัฒนาการทางอาชีพ  การเข�าใจตนเองด�วยการสํารวจ
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต�องการ ค=านิยม แรงจูงใจ  การสํารวจค�นคว�า
ข�อมูลทางอาชีพ การต้ังเป}าประสงค2เพ่ือการบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ การวางแผนชีวิต  
และอาชีพ การพัฒนาตนเพ่ือสร�างความก�าวหน�าในชีวิตและอาชีพ 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบ้ืองต.น     3(3-0-6) 
 Introduction to Guidance Psychology 
 ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนว จรรยาบรรณของ
นักแนะแนว บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนว และการบริหารงานแนะแนว กระบวนการและ
เทคนิคในการให�บริการแนะแนว บริการสํารวจนักเรียนเปZนรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให�
คําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล  
 
2512504 บริการสนเทศ       3(3-0-6) 
 Information Services 
 ค ว าม ห ม าย  ค ว าม จํ า เปZ น  ข อ บ ข= า ย  จุ ด มุ= งห ม าย แ ล ะ ป ระ เภ ท ข อ ง                   
การให�บริการสนเทศ หลักการและเทคนิคการบริการสนเทศ การดําเนินงานบริการสนเทศ          
การหาแหล=งสนเทศ การเลือกข�อสนเทศ การจัดกิจกรรมการให�ข�อสนเทศ การประสานงานกับ    
ฝ^ายต=างๆ เพ่ือจัดบริการสนเทศ การปฏิบัติการบริการสนเทศทางการศึกษา อาชีพ ส=วนตัวและสังคม 
 
2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต.น     3(3-0-6) 
 Introduction to Counseling Psychology 

ความหมาย  ความสําคัญของจิตวิทยาการปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยา
การปรึกษา รูปแบบและกระบวนการของจิตวิทยาการปรึกษา บทบาท หน�าท่ี และจรรยาบรรณของ 
ผู�ให�บริการปรึกษา 
 
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม     3(3-0-6)
 Group Counseling 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต.น 
 ความหมายและความสํ าคัญของการปรึกษาแบบกลุ=ม  ทฤษฎี ท่ี เก่ียวข�อง 
กระบวนการปรึกษาแบบกลุ=ม บทบาทหน�าท่ีของผู�นํากลุ=ม ลักษณะผู�นํากลุ=มท่ีดี ลักษณะสมาชิกกลุ=ม
ประเภทต=างๆ เทคนิคในการปรึกษาแบบกลุ=ม และจรรยาบรรณการให�คําปรึกษาแบบกลุ=ม 
 
2512703 จิตวิทยาการปyองกันและการส8งเสริมสุขภาพ     3(3-0-6) 
 Psychology of Primary Prevention and Health Promotion 
 ความหมายและขอบข=ายของจิตวิทยาสุขภาพ  แบบแผนความสัมพันธ2ระหว=างจิตใจ
กับร=างกาย  อิทธิพลของสิ่งแวดล�อมทางสังคมและทางกายภาพท่ีส=งผลต=อสุขภาพ นโยบาย เป}าหมาย 
และแนวทางการป}องกันปaญหาสุขภาพเบ้ืองต�น การส=งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การจัดโปรแกรม    
การป}องกันและพัฒนาสุขภาพอนามัยของบุคคลในชุมชน 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การเบ้ืองต.น   3(3-0-6) 
 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 
    ความหมาย แนวคิด ความเปZนมาและขอบข=ายของจิตวิทยาอุตสาหกรรม         
และองค2การ วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ บทบาทหน�าท่ีของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ ภาวะผู�นําในองค2การ การติดต=อสื่อสาร การบริหารความขัดแย�ง ขวัญและ
แรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพและการออกแบบงาน  ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน ประยุกต2ใช�
หลักจิตวิทยาในการแก�ไขปaญหาในวงการอุตสาหกรรมและองค2การ 
 
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผู.บริโภค     3(3-0-6) 
 Psychology of Marketing and Consumer 
    หลักการตลาดกับพฤติกรรมผู�บริโภค ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาด�านสังคม  
พฤติกรรม การรับรู� แรงจูงใจ เจตคติ ค=านิยม และบุคลิกภาพต=อการบริโภคอิทธิพลของกลุ=มบุคคล   
ท่ีมีอิทธิพลต=อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค�าและการใช�บริการ    
 
2512707   จิตวิทยาประยุกต"เพ่ือการเรียนการสอน    3(3-0-6)
 Applied Psychology to Learning and Teaching 
 ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาเพ่ือการเรียนการสอน การประยุกต2ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเพ่ือการเรียนการสอน การจูงใจกับการเรียนรู� รูปแบบการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม กับการ
ควบคุมชั้นเรียน จิตวิทยาการเรียนรู�โดยยึดผู�เรียนเปZนศูนย2กลาง การส=งเสริมบรรยากาศการเรียนรู�ท่ีดี 
การประเมินความสามารถทางการเรียนและการช=วยเหลือเด็กท่ีมีปaญหาทางการเรียน 
 
2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย"    3(3-0-6) 
 Psychology of Human Resource Management 
 แนวคิด  ความสําคัญและการนําหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต2ใช�ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย2ในองค2การ  การวิเคราะห2งานและการวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุบุคคลในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย2ในภาครัฐและเอกชน 
 
2512710 จิตวิทยาการบริการ       3(3-0-6) 
 Psychology of the Hospitality Industry 
  แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีนํามาประยุกต2ใช�ในการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ2  
พฤติกรรมการติดต=อสื่อสารท่ีมีอิทธิพลต=อเจตคติ ค=านิยม พฤติกรรมของบุคคล  หลักและเทคนิค  
การให�บริการ  การบริหารและพัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับ
งานบริการ 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2512714 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน     3(3-0-6)
 Psychology for Life and Work 
 การประยุกต2แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือความเข�าใจและจัดการกับตนเอง  
การเรียนรู�และการปรับปรุงทักษะการเรียนรู�  การปรับปรุงและพัฒนาตนด�านความคิด แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ การแสดงออก การสร�างเสริมกําลังใจตนเอง การต้ังเป}าประสงค2ของชีวิตและการทํางาน 
ความรัก การสร�างความสัมพันธ2กับผู�อ่ืน การทํางานในองค2การและการสร�างคุณค=าชีวิต 
 
2512715 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา     3(3-0-6) 
 English Language for Psychology Program    
 ทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา  การใช�ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข�องกับ  
สาขาวิชาจิตวิทยา  การอ=านและการสรุปความจากตํารา  งานวิจัย  เอกสารทางวิชาการและสื่อต=างๆ 
การสื่อความหมายด�านการฟaง การพูด  การอ=าน และการเขียนท่ีเก่ียวข�องกับงานทางด�านจิตวิทยา 
 
2512716  สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร"สําหรับสาขาจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 Statistics and Computer Program for Psychology Program 
 สถิติพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยทางจิตวิทยา การวิเคราะห2ข�อมูล การรายงานผล     
การวัดแนวโน�มเข�าสู=ส=วนกลางและการกระจายของข�อมูล การทดสอบความแตกต=างของค=าเฉลี่ย  
การวิเคราะห2ความแปรปรวน การหาค=าความสัมพันธ2 การทดสอบสมมติฐาน  และการใช�โปรแกรม
คอมพิวเตอร2เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห2ข�อมูลทางสถิติ 
 
2513103 จิตวิทยาวัยผู.ใหญ8และผู.สูงอายุ     3(3-0-6) 
 Adulthood and Aging Psychology 
 ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผู�ใหญ=และผู�สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางด�านร=างกาย สติปaญญา อารมณ2  และสังคม การประกอบอาชีพ การปรับตัว สุขภาพจิต      
ปaญหาและการดําเนินชีวิตของวัยผู�ใหญ=และผู�สูงอายุ 
 
2513301 กฎหมายและแรงงานสัมพันธ"     3(3-0-6) 
 Law and Labor Relations 
 กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ=งและพาณิชย2 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับ      
การประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ2ระหว=างลูกจ�างกับฝ^ายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการของ      
สหภาพแรงงานท้ังในและต=างประเทศ ปaญหาแรงงานสัมพันธ2 สภาพข�อขัดแย�งระหว=างนายจ�างและ
ลูกจ�าง กระบวนการเจรจาต=อรองการนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทํางาน    
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2513308 จิตวิทยาชุมชนเบ้ืองต.น      3(3-0-6) 
 Introduction to Community Psychology   
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน และความรู�เบ้ืองต�นทางจิตวิทยา
ชุมชน ความสําคัญของจิตวิทยาชุมชน หน�าท่ีและบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชน วิธีการศึกษาและ
เทคนิคทางจิตวิทยาในการเก็บรวบรวมข�อมูลในชุมชน การประยุกต2ใช�หลักจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน
ในชุมชน  การพัฒนาชุมชนแห=งการเรียนรู� 
 
2513309 จิตวิทยาสังคม       3(3-0-6) 
 Social Psychology 
 ศึกษาความหมาย ความเปZนมา และความสําคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคม 
ท่ีทําให�เกิดพฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล กลุ=ม และระหว=างกลุ=ม กระบวนการกลุ=ม 
ภาวะผู�นํา อิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลต=อบุคลิกภาพ การเสริมสร�างและเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
 
2513310 จิตวิทยาการเปHนผู.นํา      3(3-0-6) 
 Psychology of Leadership 
 ความหมาย ความสําคัญของผู�นํา บทบาท  หน�าท่ีและความรับผิดชอบของผู�นํา
ระดับต=างๆ ในองค2การ พฤติกรรมของผู�นํา แบบของผู�นํา อํานาจของผู�นํา ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับ   
ภาวะผู�นํา บุคลิกภาพและคุณลักษณะของผู�นํา อิทธิพลของผู�นําต=อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ=ม
ทํางาน การสร�างมนุษยสัมพันธ2 การบริหารความขัดแย�งและการแก�ปaญหาในองค2การ การพัฒนา
ตนเองและการเสริมสร�างการเปZนผู�นํา 
 
2513316  จิตวิทยาความแตกต8างทางเพศและสังคม    3(3-0-6) 
 Psychology of Gender and Society  Differences  
         ธรรมชาติ  ความเชื่อ  บทบาทและความแตกต=างทางเพศ พัฒนาการทางเพศ 
ตําแหน=งทางสังคม ความแตกต=างทางสังคมและวัฒนธรรม นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข�อง         
รวมถึงการถ=ายทอดทางสังคมเก่ียวกับเพศท่ีมีผลต=อบุคลิกภาพ การดําเนินชีวิต การทํางาน และ
ครอบครัว 
 
2513318 จิตวิทยาครอบครัว       3(3-0-6)
 Family Psychology 
 ความหมายและธรรมชาติของครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว 
ระบบครอบครัว บทบาทของครอบครัว รูปแบบความสัมพันธ2ภายในครอบครัว การส=งเสริม
ความสัมพันธ2ของสมาชิกในครอบครัว ปaญหาของครอบครัว  รวมถึงแนวทางการป}องกันและแก�ไข
ปaญหาครอบครัว 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

2513319 กลุ8มสัมพันธ"            3(2-2-5) 
 Group  Dynamics 
 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับกลุ=มสัมพันธ2 ทฤษฎีกลุ=ม เทคนิคทางจิตวิทยาใน 
การพัฒนากลุ=ม ตลอดจนการฝ_กกลุ=มสัมพันธ2 เพ่ือนําไปประยุกต2ใช�ในงานด�านจิตวิทยา 
 
2513320 จิตวิทยาเพ่ือความงอกงามส8วนบุคคล    3(3-0-6)
 Psychology for Personal Growth 
  แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนํามาประยุกต2เพ่ือความเข�าใจตนเอง การสํารวจ
คุณค=าในตนเอง การเลือกและตัดสินใจด�วยตนเอง ปaจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล�อมท่ีมีอิทธิพลต=อชีวิต 
การยอมรับในตนเองตามความเปZนจริงเพ่ือพัฒนาตนเต็มศักยภาพ 
 
2513501 การศึกษารายกรณี      3(3-0-6) 
 Case Study 
 ความหมาย  ความมุ=งหมาย เทคนิคและวิธีการในการศึกษาบุคคลเปZนรายกรณี  
หลักเกณฑ2ต=างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาบุคคลเปZนรายกรณี  กระบวนการ  วิธีการเขียนรายงาน
การศึกษาบุคคลเปZนรายกรณี  การประชุมปรึกษาวิเคราะห2เปZนรายกรณี 
 
2513601 การปรึกษาครอบครัว      3(2-2-5) 
 Family Counseling 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2512601  จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต.น 
 ความหมายและความสําคัญของการปรึกษาและช=วยเหลือครอบครัว ลักษณะปaญหา
ครอบครัว  แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องต=างๆ ในการบริการปรึกษาและครอบครัวบําบัด    
การสื่อสารเพ่ือสร�างสัมพันธภาพอันดีระหว=างสมาชิกในครอบครัว    
 
2513607     ทักษะและเทคนิคการปรึกษา     3(2-2-5)
 Counseling Skills and Techniques  

รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต.น 
 วิธีและข้ันตอนของการปรึกษา การวิเคราะห2ผู�ขอรับบริการปรึกษา ทักษะและ
เทคนิคท่ีส=งเสริมการสร�างสัมพันธภาพ การวิเคราะห2ปaญหา การปรับเปลี่ยนเจตคติ ความคิด และ
พฤติกรรม การบันทึกและประเมินผลการบริการปรึกษา รวมท้ังการฝ_กปฏิบัติทักษะและเทคนิค    
การปรึกษา 
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2513608 การฝQกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล   3(2-2-5) 
 Practicum in Individual Counseling Psychology 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต.น และ 
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา  

การนําหลักการทักษะและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษามาใช�ในการให�บริการ
ปรึกษา ฝ_กทักษะ และการปฏิบัติการปรึกษา การให�ความช=วยเหลือบุคคล การวิเคราะห2และ
ประเมินผลการปรึกษา ภายใต�การดูแลของอาจารย2 
 
2513609 การฝQกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม 3(2-2-5) 
 Practicum in Group Counseling Psychology  
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม และ 
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 

การนําหลักการและวิธีการของจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=มมาใช�ในการให�บริการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม ฝ_กทักษะ และการปฏิบัติการปรึกษาแบบกลุ=ม การให�ความช=วยเหลือและพัฒนา
บุคคลด�วยกระบวนการปรึกษาแบบกลุ=ม การวิเคราะห2และประเมินผลการบริการปรึกษาแบบกลุ=ม 
ภายใต�การดูแลของอาจารย2 
 
2513702 จิตวิทยาการโฆษณาเพ่ือการตลาด    3(3-0-6)
 Psychology of Advertising for Marketing 
 การประยุกต2จิตวิทยาในการโฆษณาเพ่ือการตลาด การจูงใจ พฤติกรรมของบุคคล  
ท่ีเก่ียวข�องกับการโฆษณา ลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลท่ีทําหน�าท่ีโฆษณาและท่ีเปZนแบบใน     
การโฆษณา การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการโฆษณาท่ีมีต=อผู�บริโภค การเลือกแบบและการใช�
สื่อสารมวลชนในการโฆษณา    
 

2513703 การฝQกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน     3(3-0-6) 
 Training in Community Psychology 
       ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยใช�
กระบวนการมีส=วนร=วมของคนในชุมชน บทบาทหน�าท่ีของนักจิตวิทยาชุมชนในการฝ_กอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคคลและชุมชน การจัดโปรแกรมการฝ_กอบรม การพัฒนาอาชีพให�เหมาะกับชุมชนและ
ตอบสนองความต�องการของท�องถ่ิน การประเมินผลการฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 
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2513704 การฝQกอบรมในองค"การอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
 Training in Industrial Organizations 
 ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร  การประยุกต2
หลักการเรียนรู�ไปใช�ในการฝ_กอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัดการฝ_กอบรม บทบาท หน�าท่ี
ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การในการพัฒนาและการฝ_กอบรม การจัดโปรแกรม          
การฝ_กอบรม  การประเมินผลการฝ_กอบรมทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
 
2513714 การปรับพฤติกรรม      3(3-0-6) 
 Behavior Modification 
 ธรรมชาติการเรียนรู�ของมนุษย2  ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเปZนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน      
การปรับพฤติกรรม หลักการปรับพฤติกรรม เทคนิคในการปรับพฤติกรรมท่ีสําคัญและการนําไป
ประยุกต2ใช� 
 
2513715     จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห" 3(3-0-6) 
 Psychology for Social Works 
 หลักการและการประยุกต2วิธีการทางจิตวิทยาเพ่ืองานสังคมสงเคราะห2 กระบวนการ
สังคมสงเคราะห2 วิธีการช=วยเหลือบุคคลในวัยและกลุ=มต=างๆ จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห2 
ความมีจิตอาสา การปรับปรุงการให�บริการแก=บุคคล กลุ=ม และชุมชน 
 
2513716      จิตวิทยาเพ่ือการสร.างความเข.มแข็งในชุมชน 3(3-0-6) 
 Psychology for Community Empowerment 
 การประยุกต2ความรู�และทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการสร�างความเข�มแข็งในชุมชน  
การวิเคราะห2ปaญหาของชุมชน การทํางานเปZนทีม การร=วมทํากิจกรรม โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง   
การมีส=วนร=วมของประชาชน การพัฒนาอาชีพในชุมชน และการใช�ภูมิปaญญาท�องถ่ิน เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอย=างสมดุลและยั่งยืน 
  
2513717       การจัดการความขัดแย.งและการเจรจาต8อรอง 3(3-0-6) 
               Conflict Management and Negotiation    
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการจัดการความขัดแย�งในรูปแบบต=างๆ รวมท้ังวิเคราะห2
กรณีศึกษาถึงสาเหตุ เง่ือนไข ข�อจํากัด เทคนิคการเจรจาต=อรอง และแนวทางการจัดการความขัดแย�ง 
ท้ังในระดับบุคคล กลุ=ม และชุมชน 
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2513718  การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 3(3-0-6) 
 Testing and Measurements In  Industrial and  Organizational 
Psychology 
 การนําแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยามาใช�ในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตําแหน=ง 
การประเมินผลทางจิตวิทยา การพัฒนาบุคคลในวงการอุตสาหกรรม การสร�างแบบทดสอบท่ีจําเปZน และ
การประยุกต2ใช�แบบทดสอบในวงการอุตสาหกรรม 
 
2513719  การพัฒนาองค"การ 3(3-0-6) 
 Organization  Development 
 แนวคิด และองค2ประกอบของการพัฒนาองค2การ กระบวนการพัฒนาองค2การ   
การวินิจฉัยปaญหาขององค2การ การใช�เทคนิคหรือเครื่องมือเพ่ือพัฒนาองค2การ การแก�ปaญหาจากการ
ต=อต�านการเปลี่ยนแปลงในองค2การ เง่ือนไขสู=ความสําเร็จของการพัฒนาองค2การ 
 
2513801 การเตรียมฝQกประสบการณ"วิชาชีพจิตวิทยา   2(90) 
 Preparation   for  Professional  Experience  in  Psychology 
 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร�อมของผู�เรียนก=อนออกฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ     
ในด�านการรับรู�ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู�เรียนให�มีความรู� ทักษะ  
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการศึกษา สังเกต และฝ_กปฏิบัติใน
สถานการณ2ต=างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการจัดให�มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
2513802 การเตรียมฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา    1(45) 
 Preparation for  Cooperative Education in Psychology 
 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร�อมของผู�เรียนก=อนออกฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพ      
ในด�านการรับรู�ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู�เรียนให�มีความรู� ทักษะ  
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการศึกษา สังเกต และฝ_กปฏิบัติใน
สถานการณ2ต=างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการจัดให�มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน    3(2-2-5) 
 Seminar and Field Trip in Community Psychology 
    ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานจิตวิทยาชุมชน วิเคราะห2แนวความคิด ปaญหาความก�าวหน�า
และความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาชุมชน ศึกษาผลงานวิจัยด�านจิตวิทยาชุมชน นํามาวิเคราะห2
และอภิปรายแนวทางพัฒนางานด�านจิตวิทยาชุมชนและเสนอรายงาน             
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2513906 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 3(2-2-5) 
 Seminar and Field Trip in Industrial and Organizational Psychology
 ศึกษาดูงานเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม วิ เคราะห2แนวความคิด ปaญหา
ความก�าวหน�าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ศึกษาผลงานวิจัย
ทางด�านจิตวิทยาอุตสาหกรรม นํามาวิเคราะห2และอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานด�านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและเสนอรายงาน 
 
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  3(2-2-5) 
 Seminar and Field Trip in Counseling and Guidance Psychology 
           ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว วิ เคราะห2
แนวความคิดปaญหาความก�าวหน�าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
ศึกษาผลงานวิจัยด�านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว นํามาวิเคราะห2และอภิปรายแนวทาง
พัฒนางานด�านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  และเสนอรายงาน       
 
2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา      3(2-2-5) 
 Psychological Research  
 วัตถุประสงค2และความหมายของการวิจัยทางจิตวิทยา วิธีการต=างๆในการวิจัย  
หลักการและวิธีดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา แหล=งข�อมูลและการเก็บรวบรวมข�อมูล การเขียน การ
ออกแบบงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย สถิติท่ีใช�ในการวิจัยทางจิตวิทยา การนําผลการวิจัย   
ทางจิตวิทยาไปประยุกต2ใช� และฝ_กปฏิบัติการทําวิจัย 
 
2514801 การฝQกประสบการณ"วิชาชีพจิตวิทยา     5(350) 
 Field  Experience  in  Psychology 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2513801 การเตรียมฝQกประสบการณ"วิชาชีพ
จิตวิทยา 
 จัดให�นักศึกษาได�ฝ_กประสบการณ2ในหน=วยงานท่ีเหมาะสม  เพ่ือให�ได�รับความรู�  
ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ2ในวิชาชีพด�านจิตวิทยา 
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2514802 การฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา     6(640) 
 Cooperative Education  in  Psychology 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2513801 การเตรียมฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพ
จิตวิทยา 
 จัดให�นักศึกษาได�ฝ_กประสบการณ2ในหน=วยงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให�ได�รับความรู�  
ทักษะ เจตคติ และปฏิบัติสหกิจศึกษาในวิชาชีพด�านจิตวิทยา 
 
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) 
 Special Study in Counseling and Guidance Psychology 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2513908  การวิจัยทางจิตวิทยา 
 ศึกษาประเด็นท่ีน=าสนใจหรือได�รับคําแนะนําจากผู�สอนเก่ียวกับจิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว  ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทางการปรึกษาและการแนะแนว 
ดําเนินการศึกษาค�นคว�าภายใต�การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ท่ีปรึกษาโครงการ โดยนําระเบียบวิธี
วิจัยมาใช�ในการศึกษา การรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2 
 
2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน      3(2-2-5) 
 Special Study in Community Psychology 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2513908  การวิจัยทางจิตวิทยา 
 ศึกษาประเด็นท่ีน=าสนใจหรือได�รับคําแนะนําจากผู�สอนเก่ียวกับจิตวิทยาชุมชน  
ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทางชุมชน ดําเนินการศึกษาค�นคว�า ภายใต�         
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ท่ีปรึกษาโครงการ โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ศึกษา การรวบรวม
ข�อมูล  การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ2 
 
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ  3(2-2-5) 
 Special Study in  Industrial and Organizational Psychology 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก8อน : 2513908   การวิจัยทางจิตวิทยา 
  ศึกษาประเด็น ท่ีน= าสนใจหรือได� รับ คําแนะนําจากผู�สอนเก่ียวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทางอุตสาหกรรมและ
องค2การ  ดําเนินการศึกษาค�นคว�าภายใต�การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ท่ีปรึกษาโครงการ        
โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ศึกษา การรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห2ข�อมูล และการเขียนรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ2 
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รหัส ช่ือและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 

3561204 ความรู.เบ้ืองต.นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Introduction to Business Management 
 ลักษณะพ้ืนฐานของธุรกิจประเภทต=างๆ และองค2ประกอบท่ีใช�ในการประกอบธุรกิจ 
ได�แก=  การจัดการ การบัญชี  การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน               
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต=างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ  ศึกษาปaญหาท่ีเก่ียวข�อง
ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 

3.2 ช่ือ ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย"  
3.2.1 อาจารย"ประจําหลักสูตร 

 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 

ตําแหน8ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขา
วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา 
ปFท่ี
จบ 

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห" 
2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวมนฤดี       
          ช=วงฉ่ํา 
 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวทิยา
อุตสาหกรรมและ
องค2การ) 
 
บธ.บ. (บริหาร
ทรัพยากรมนุษย2) 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล�า 
พระนครเหนอื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนัทา 

2552 
 
 
 
2548 

12 12 12 12 

2 นายสุทธิพันธุ2      
    สุทธิศันสนีย2 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวทิยาการ
ปรึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 

2552 
 
2548 

12 12 12 12 

3 นางสาว
ศิริวรรณ    
    กําแพงพันธ2 

อาจารย2 วท.ม. (จิตวทิยา
คลินิก) 
ศษ.บ. (จิตวิทยา
และการแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2552 
 
2547 

12 12 12 12 

4 นางดวงกมล 
       ทองอยู= 

อาจารย2 วท.ม. (จิตวทิยา
ชุมชน) 
ค.บ. (จิตวิทยา   
การปรกึษาและ 
แนะแนว) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 
จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 

2553 
 
2540 

12 12 12 12 

5 นายประกาศิต 
    ประกอบผล 

อาจารย2 อ.ม. (จริยศาสตร2
ศึกษา) 
พธ.บ (การสอน
สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
มหิดล 
มหาวิทยาลัย 
ม หาจุ ฬ าล งก รณ2 
ราชวิทยาลัย 

2544 
 
2538 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารย"ประจํา  
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน8ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สัปดาห" 

2555 2556 2557 2558 
1 นางสาวมนฤดี       

          ช=วงฉ่ํา 
 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวทิยา
อุตสาหกรรมและ
องค2การ) 
บธ.บ. (บริหารทรัพยากร
มนุษย2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�า        
พระนครเหนอื 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนนัทา 

12 12 12 12 

2 นางสาววิภาพร     
     ตัณฑสวสัด์ิ 

อาจารย2 กศ.ม. (จติวิทยาการแนะ
แนว) 
 
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ
แขนงบัญชี) 

มหาวิทยาลัย           
ศรีนครนิทรวโิรฒ   
ประสานมติร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุร ี

12 12 12 12 

3 นายสุทธิพันธุ2      
    สุทธิศันสนีย2 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวทิยาการ
ปรึกษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 

12 12 12 12 

4 นางสาว
ศิริวรรณ    
    กําแพงพันธ2 

อาจารย2 วท.ม. (จิตวทิยาคลินิก) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 12 12 12 

5 นางหทัยรัตน2         
       อ=วมน�อย 

อาจารย2 วท.ม. (จิตวทิยาชุมชน) 
 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 

12 12 12 12 

6 นางดวงกมล 
       ทองอยู= 

อาจารย2 วท.ม. (จิตวทิยาชุมชน) 
 
ค.บ. (จิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะแนว) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 
จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

7 นางสาว 
วชิราภรณ2   
      ผดุงศิลป�  

อาจารย2 ศศ.ม. (ภาษาและการ
ส่ือสาร) 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร2 
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย 

3 3 3 3 

8 นางสาววิภาวี     
        ซาตะนัย 
  

อาจารย2 ศศ.ม. (บริหารงาน
ยุติธรรม) 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

3 3 3 3 

9 นางสาว 
ปdยะวรรณ        
      เลิศพานิช 

อาจารย2 ค.ด. (จิตวทิยาการศึกษา) 
 
กศ.ม. (จติวิทยาการ   
แนะแนว) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร2) 

จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 

3 3 3 3 

10 นายจูเลียบ   
        ชูเสือหึง 

อาจารย2 น.ม. (บริหารงาน
ยุติธรรม) 
น.บ.ท เนติบัณฑิตไทย 
 
น.บ. (นิติศาสตร) 

มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 
เนติบัณฑิตยสภา  
ในพระบรมราชูปถัมภ2 
มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

3 3 3 3 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน8ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สัปดาห" 

2555 2556 2557 2558 
11 นางสาว 

กันต2ฤทัย  
       คลังพหล 

อาจารย2 ค.ด. (วิธีวทิยาการวิจัย
การศึกษา) 
กศ.ม. (การวจิัยและสถิติ
ทางการศึกษา) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร2) 

จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ 

8 8 8 8 

 
3.2.3 อาจารย"พิเศษ  
 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหน8ง
วิชาการ 

คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระงานสอน ชม./สัปดาห" 

2555 2556 2557 2558 
1 นายสาธร 

          ใจตรง 
อาจารย2 กศ.ม. (จติวิทยาและ 

การแนะแนว) 
กศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ 

3 3 3 3 

2 นายจรัสเดช 
  เกียรติเดชปaญญา 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวทิยา      
การปรกึษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 

3 3 3 3 

3 นางสาวสิริจันทร2  
    เดชปaญญาวัฒน2 

อาจารย2 วท.ม. (จิตวทิยาคลินิก
และชุมชน) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 

3 3 3 3 

4 นางสาวกชกร   
          จุ�ยมนี 

อาจารย2 ศศ.ม. (จิตวทิยา      
การปรกึษา) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

จุฬาลงกรณ2 
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 

3 3 3 3 
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4.  องค"ประกอบเก่ียวกับประสบการณ"ภาคสนาม (การฝQกประสบการณ"วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
การจัดให�นักศึกษาไปฝ_กปฏิ บั ติงานในหน=วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เปZน เวลา               

1 ภาคการศึกษา ภายใต�การนิเทศของอาจารย2ประจําหลักสูตร โดยเน�นการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ดังนี้ 
 
งานหลักท่ีนักศึกษาทุกคนต.องปฏิบัติ 
 

งาน การปฏิบัติ หลักฐานแสดง 
1. การศึกษาและสังเกตสภาพ
ท่ัวไปของหน=วยงาน 

- ศึกษาและสังเกตสภาพท่ัวไป
ของหน=วยงาน 

- รายงานบันทึกการศึกษา
และสังเกตสภาพท่ัวไปของ
หน=วยงาน 

2. การเขียนบันทึกประจําวัน - เขียนบันทึกประจําวันในแต=ละ
วัน 

- บันทึกรายงานประจําวัน 

3. สํารวจสภาวะจิตใจของ
ตนเองในแต=ละวัน 

- เขียนบรรยายสํารวจตนเอง
เก่ียวกับการทํางานหรือสิ่งท่ี
เกิดข้ึนในแต=ละวันของตนเอง 

- บันทึกรายงานสํารวจสภาวะ
จิตใจ 

4. ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนๆ ท่ี
หน=วยงานมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานตามท่ีได�รับ
มอบหมาย 

-  บันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําวัน 

 
ภาระหน.าท่ีท่ีต.องปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานตามท่ีหน=วยงานกําหนด 
 เปZนงานท่ีเก่ียวข�องทางด�านจิตวิทยา และ/หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
2. งานท่ีหลักสูตรจิตวิทยากําหนดนักศึกษาทุกคนต�องปฏิบัติ 

2.1 บันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน  
     บันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร2มท่ีกําหนดให� โดยบันทึกให�เปZนปaจจุบันทุกวัน และขอให� 
ผู�ควบคุมการปฏิบัติงานลงนามรับรอง และให�ข�อเสนอแนะ ท้ังนี้อยู=ในดุลยพินิจของผู�ควบคุม         
การปฏิบัติงาน พร�อมท้ังนําแบบบันทึกการปฏิบัติงานเล=มนี้มายังหน=วยงานทุกวัน และนําเสนอ 
อาจารย2นิเทศก2ติดตามผลการปฏิบัติงาน บันทึกความเห็น ข�อเสนอแนะไว� ทุกครั้งท่ีอาจารย2ไปนิเทศ 

2.2 สํารวจสภาวะจิตใจของตนเองในแต=ละวัน 
 บันทึกการสํารวจสภาวะจิตใจของตนเอง โดยการท่ีผู�ศึกษาคอยตรวจสอบ อารมณ2 ความคิด 

ความรู�สึกของตนเองท่ีเกิดข้ึนมาในช=วงเวลาท่ีนักศึกษาฝ_กปฏิบัติงานท้ังในช=วงระยะเวลาท่ีก=อน  
ระหว=างหรือหลังปฏิบัติงานในแต=ละวัน ให�บันทึกสภาวะจิตท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาโดยพิจารณาว=า 
สภาวะจิตใจเช=นนั้นมีอะไรเปZนปaจจัยหรือตัวกระตุ�นให�เกิดข้ึน และเม่ือเกิดข้ึนแล�วนักศึกษามีวิธีการ
จัดการกับสิ่งท่ีเกิดได�อย=างไร 

2.3 จัดทําแฟ}มสะสมงาน 
 ในระหว=างการปฏิบัติงานนักศึกษาต�องรวบรวมผลงาน และจัดทําเปZนแฟ}มสะสมงาน และ

นําส=งภายหลังการฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา คนละ 1 เล=ม 
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งานท่ีมอบหมายของแต8ละกลุ8มวิชา    
 

โรงเรียน 
(จิตวิทยาการปรึกษาและ

การแนะแนว) 

หน8วยงาน/อุตสาหกรรม 
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค"การ) 

หน8วยงาน/อุตสาหกรรม 
(จิตวิทยาชุมชน) 

1. ทําการศึกษารายกรณี  
    ให�นักศึกษาทําการศึกษา
ร า ย ก ร ณี  1 ก ร ณี  แ ล ะ
ให�บริการปรึกษา 1 กรณี โดย
ทํารายงานเปZนรูปเล=มส=ง 
 
    1.1 หลักฐานการแสดง คือ  
รายงานกรณีศึกษาและการ
ให�บริการ 

1. สํ า ร ว จ ปa ญ ห า ห รื อ       
ความต�องการ ของหน=วยงาน 
เพ่ือนํามาเปZนเครื่องมือในการ
เขี ยน โค ร งก ารแล ะ พั ฒ น า
หน=วยงานตามความเหมาะสม 
 
     1.1 ห ลั ก ฐ าน แส ด ง คื อ  
รายงานการสํารวจปaญหาเพ่ือ
หาแนวทางนํามาเปZนเครื่องมือ
ในการเขียนโครงการ 

1. สํ า ร ว จ ปa ญ ห า ห รื อ      
ความต�องการ ของหน=วยงาน
หรือชุมชน เพ่ื อนํ ามาเปZ น
เครื่องมือในการเขียนโครงการ
และพัฒนาหน= วยงานตาม
ความเหมาะสม 
     1.1 หลักฐานแสดง คือ  
รายงานการสํารวจปaญหาเพ่ือ
ห า แ น ว ท า ง นํ า ม า เปZ น
เครื่องมือในการเขียนโครงการ 

2. จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้น
เรียน  
   จัดกิจกรรมแนะแนว คนละ
2 กิจกรรม เพ่ือการพัฒนา
ผู� เรียนโดยใช� กิจกรรมกลุ=ม
สัมพันธ2 
    2.1 หลักฐานการแสดง 
คือ  ภาพจัดกิจกรรมแนะแนว  
และ แผนกิจกรรม 

2. ให�นักศึกษาจัดโครงการใน
หน=วยงานตามความเหมาะสม 
1 โครงการ (โดยนํ าปaญหาท่ี
สํารวจจาก 1. มาจัดโครงการ) 
 
 
    2.1 หลักฐาน คือ  แฟ}ม 
สรุปโครงการ  ภาพจัดโครงการ 
และโครงการ 

2. ให�นักศึกษาจัดโครงการใน
หน= วยงานหรือชุมชนตาม
ความเหมาะสม 1 โครงการ 
(โดยนําปaญหาท่ีสํารวจจาก 1. 
มาจัดโครงการ) 
 
   2.1 หลักฐาน คือ  แฟ}ม 
ส รุ ป โค ร ง ก า ร   ภ า พ จั ด
โครงการ และ โครงการ 

 
หมายเหตุ ในภาระงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของหน=วยงาน 
 
การดําเนินการ 
1. นักศึกษาติดต=อคณะหรือฝ^ายวางแผนและทะเบียน โครงการสหกิจศึกษา เพ่ือขอฝ_กประสบการณ2
วิชาชีพจิตวิทยาหรือสมัครเข�าในโครงการสหกิจศึกษา และจัดการอบรมสัมมนา ปฐมนิเทศ นักศึกษา
ฝ_กประสบการณ2หรือสหกิจศึกษา ก=อนออกปฏิบัติงานล=วงหน�า 1 ภาคการศึกษา 
2. คณะหรือฝ^ายวางแผนและทะเบียน โครงการสหกิจศึกษา ส=งหนังสือขอความอนุเคราะห2หรือ     
ใบสมัครให�หน=วยงานพิจารณาคัดเลือก และส=งผลกลับและแจ�งนักศึกษาให�เดินทางไปรายงานตัวท่ีหน=วยงาน 
3. อาจารย2ประจําหลักสูตรออกนิเทศนักศึกษาอย=างน�อย 2 ครั้ง ในภาคการศึกษา และมีการติดตาม
ความก�าวหน�าของภาระงานอย=างน�อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. จัดการปaจฉิมนิเทศการฝ_กประสบการณ2หรือสหกิจศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ"ภาคสนาม  
4.1.1 มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และประพฤติตนอยู=ในความเรียบร�อย 
4.1.2 สามารถนําความรู�ท่ีฝ_กภาคปฏิบัติไปใช�ในการทํางานได� 
4.1.3 สามารถประยุกต2ความรู�ทางจิตวิทยาไปใช�ในการทํางานได� 
4.1.4 สามารถปรับตัว และทํางานร=วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�  

4.2  ช8วงเวลา  
นักศึกษาชั้นป[ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ของป[การศึกษา 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา หรือ การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา จัดให�       

ฝ_กประสบการณ2ในภาคสนาม 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข.อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยย8อ  

 เพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�การทําวิจัย จึงกําหนดให�นักศึกษาแต=ละคนต�องฝ_กการทําวิจัย         
เพ่ือรู�และเข�าใจปaญหา ท้ังนี้ต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย2ท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงนักศึกษา      
ได�เรียนรู�การวิจัยเฉพาะสาขาได�แก= รายวิชาโครงการพิเศษทางจิตวิทยา เพ่ือให�เรียนรู�วิธีการวิจัย
นําไปสู=การสร�างองค2ความรู�เพ่ือเปZนการเสริมศักยภาพให�นักศึกษาต=อไป 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู. 
5.2.1 มีความรู�ความเข�าใจในกระบวนการวิจัย 
5.2.2 สามารถทํางานวิจัยเบ้ืองต�นได� เพ่ือใช�ในการแก�ปaญหาการจัดการเรียนรู� 

5.3  ช8วงเวลา   
    ทางหลักสูตรได� กําหนดรายวิชาท่ีเก่ียวข�องกับการทําวิจัยเพ่ือให�นักศึกษาได�เรียนรู�

กระบวนการทําวิจัย ซ่ึงท้ัง 3 รายวิชา นักศึกษาเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นป[ท่ี 4   
 2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว     
 2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน       
 2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ  

5.4  จํานวนหน8วยกิต  
 จํานวน 3 หน=วยกิต  

5.5  การเตรียมการ  
5.5.1 นักศึกษาต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงการพิเศษทางจิตวิทยาของแต=ละกลุ=มวิชา 
5.5.2 อาจารย2ท่ีปรึกษาโครงการให�คําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวข�อท่ีจะศึกษา และ

กระบวนการวิจัยทุกข้ันตอน 
 5.5.3 ให�นักศึกษาทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ2 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
 5.6.1 ประเมินผลความก�าวหน�าในการทําวิจัย 
 5.6.2 ประเมินวิจัยของนักศึกษาด�วยแบบประเมินงานวิจัย 
 5.6.3 ประเมินการทวนสอบ
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู.และกลยุทธ"การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ"การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
1. มีความเข�มแข็งทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จิตวิทยา 
 
 
 

1. สนั บ สนุ น แล ะส= ง เส ริ ม ให� ต ระห นั ก ใน
ความสําคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย=างเคร=งครัด 
2. สนับสนุนให�นักศึกษาทําการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางจิตวิทยา 

2. มีความเข�าใจและเห็นคุณค=าตนเอง และผู�อ่ืน 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชาท่ีเน�นการเข�าใจตนเอง
และผู�อ่ืน 
2. จัดโครงการเพ่ือพัฒนาการตระหนักรู� ใน
ตนเองและผู�อ่ืน 

3. มีทักษะในการประยุกต2ใช�ความรู�ทาง 
จิตวิทยาเพ่ือสร�างสรรค2สังคม 
 
 

1. สนับสนุนและส=งเสริมการนําเสนอผลงาน
ผ=านเวทีทางวิชาการและสิ่งต=างๆ 
2. จัดโครงการบริการวิชาการทางด�านจิตวิทยา 
ให�กับชุมชน 

4. มี ค วามสาม ารถ ใน การวิ จั ย และให� ผ ล
ประโยชน2จากการวิจัย 

1. ส=งเสริมให�นักศึกษาค�นคว�าและใช�ประโยชน2 
จากงานวิจัยเพ่ือทําโครงการ/วิจัย/การศึกษา
อิสระ/การสัมมนาทางจิตวิทยา และเพ่ือ
ประโยชน2ในการพัฒนางานจิตวิทยา 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
จิตวิทยา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 การเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.1.1 เข�าใจ เห็นคุณค=าตนเองและผู�อ่ืนตามความเปZนจริง 
2.1.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2.1.1.3 เคารพ ศัก ด์ิศรีและสิท ธิ ของบุ คคล  มีความ เอ้ืออาทร และยอมรับ          

ความแตกต=างระหว=างบุคคล 
2.1.1.4 ประยุกต2ความรู�ทางจิตวิทยาเพ่ือใช�ในการจัดการปaญหา โดยอยู=บนพ้ืนฐาน

ของคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.1.1.5 เปZนแบบอย=างท่ีดีในการดําเนินชีวิตอย=างสมดุล 
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2.1.2 กลยุทธ"การสอนท่ีใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม  
2.1.2.1 สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ในการเรียนการสอน 
2.1.2.2 ใช�กรณีศึกษา และมอบหมายงานให�นักศึกษาฝ_กนําหลักธรรมมาใช�ใน      

การแก�ปaญหาต=าง ๆ ได� 
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมความซ่ือสัตย2ในการทํารายงาน การอ�างอิงผลงาน   
การนําเสนอผลงาน และการสอบ 

2.1.3.2 ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย ถึงการเลือกใช�หลักธรรม           
ท่ีเหมาะสมในการแก�ปaญหาต=าง ๆ รวมถึงการพัฒนาตนเอง 

2.2 ความรู. 
 2.2.1 การเรียนรู.ด.านความรู.  

2.2.1.1 มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2.2.1.2 เข�าใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแก�ไขปaญหาทางพฤติกรรม 
2.2.1.3 มีความรู�  ความเข�าใจ ในการใช�เครื่องมือทางจิตวิทยาได�อย=างถูกต�อง

เหมาะสม 
2.2.1.4 ติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในปaจจุบัน        

ท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ปaญหาและการขยายผลองค2ความรู� 
2.2.1.5 สามารถบูรณาการความรู�ทางจิตวิทยากับความรู�ในศาสตร2อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

2.2.2 กลยุทธ"การสอนท่ีใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านความรู.  
จัดรายวิชาบังคับท่ีครอบคลุมความรู�ในสาขาต=าง ๆ อย=างกว�างขวางโดยจัดให�มี      

การเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการและมีรายวิชาเลือกท่ีหลากหลายเพ่ือให�นักศึกษาได�มี
โอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ รวมถึงการแนะนําวิธีการเรียนรู� การสืบค�นข�อมูลและให� มี         
การฝ_กปฏิบัติในทุกรายวิชา 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านความรู.  
2.2.3.1 ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย ท่ีนักศึกษาได�มีการวิเคราะห2     

การค�นคว�าเพ่ิมเติมโดยใช�ข�อมูลจากแหล=งท่ีน=าเชื่อถือมาประกอบ 
2.2.3.2 ป ระ เมิ น จ ากผ ล สั ม ฤท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น ท่ี ผ= าน ต าม เกณ ฑ2 ป ระ เมิ น                

ของมหาวิทยาลัย 
2.3 ทักษะทางปMญญา 

2.3.1 การเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา 
2.3.1.1 มีความสามารถในการคิดอย=างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงระบบ 
2.3.1.2 มีความสามารถในการใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร2 ระเบียบวิจัย และ

นวัตกรรมทางจิตวิทยาในการแก�ไขปaญหา 
2.3.1.3 มีความสามารถในการตระหนักรู� และพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู�อ่ืน 

ตลอดจนอยู=ร=วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย=างมีความสมดุล 
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2.3.2 กลยุทธ"การสอนท่ีใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา 
2.3.2.1 สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนให�นักศึกษาได�ฝ_กการค�นคว�าด�วยตนเอง

ในทุกรายวิชา 
2.3.2.2 ให�นักศึกษาได�ฝ_กวิเคราะห2 หาแนวทางแก�ไขปaญหา โดยใช�กรณีศึกษาเพ่ือให�

นักศึกษาได�เรียนรู�อย=างเปZนระบบโดยอาศัยความรู�แบบบูรณาการ  และนําเสนองานหน�าชั้นเรียน 
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา 

ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมายท่ีแสดงถึงการคิดอย=างมีเหตุผลและคิดอย=าง
เปZนระบบ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอภิปราย 

2.4 ทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ"ระหว8างตัวบุคคลและความสามารถใน        

การรับผิดชอบ  
2.4.1.1 สามารถสร�างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู�อ่ืน 
2.4.1.2 สามารถทํางานร=วมกันเปZนทีม ท้ังในบทบาทของผู�นําและสมาชิก 
2.4.1.3 มีความรับผิดชอบต=อตนเอง ผู�อ่ืนและสังคม 

2.4.2 กลยุทธ"การสอนท่ีใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

มีรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะการใช�ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให�นักศึกษา  
ได�มีโอกาสได�ฝ_กใช�ภาษาในการติดต=อสื่อสารและสร�างสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได� รวมท้ังการมอบหมาย
จะมีกิจกรมกลุ=มเพ่ือให�นักศึกษาได�มีการปรับตัวในการทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได� 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

2.4.3.1 ประเมินจากคุณภาพของงานท่ีมอบหมายท่ีแสดงถึงความร=วมมือใน       การ
ทํางานร=วมกับผู�อ่ืน การวางแผน การปฏิบัติตนต=อผู�อ่ืน การยอมรับฟaงเหตุผล 

2.4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํารายงานเปZนรายบุคคลและกลุ=ม     ท้ัง
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 การเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
2.5.1.1 สามารถนําหลักสถิติไปใช�ในการวิจัยทางจิตวิทยาได�อย=างเหมาะสม 
2.5.1.2 สามารถอ=านและวิเคราะห2สารสนเทศในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยความรู�ทาง

สถิติ 
2.5.1.3 สามารถใช� เทคโน โลยีสารสนเทศในการเข� า ถึงและแสวงหาความรู�            

ทางจิตวิทยา 
2.5.1.4 มีความสามารถในการสื่อสาร โดยคํานึงถึงความแตกต=างระหว=างบุคคล      

ท้ังในบทบาทของผู�ส=งสารและผู�รับสาร 
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2.5.2 กลยุทธ"การสอนท่ีใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.2.1 มีรายวิชาท่ีได�ฝ_กทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข เพ่ือเปZนการพัฒนาทักษะ  
การวิเคราะห2เชิงตัวเลข 

2.5.2.2 มีรายวิชาท่ีพัฒนาการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให�มีความรู�ความเข�าใจใน
การใช�เทคโนโลยีท่ีถูกต�องโดยแนะนําการสืบค�นและฝ_กปฏิบัติในทุกรายวิชา 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห" เชิงตัวเลข        
การส่ือสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินจากคุณภาพของงาน โดยแสดงถึงการสืบค�นข�อมูล การเลือกข�อมูลและ    
การรู�จักแหล=งของข�อมูลท่ีเหมาะสม และการนําเสนองานหน�าชั้นเรียนท่ีมอบหมายต=ออาจารย2ผู�สอน 
 



 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู.สู8กระบวนวิชา (Curriculum mapping) (ดูรายละเอียดการเรียนรู.และมาตรฐานผลการเรียนรู.ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ พ.ศ.2552 และแนวทางการปฏิบัติ ข.อ4.2) 
   

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
 

ทักษะทางปMญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
บริบทของอาเซียน 

 �        � �   � � �   � � 

จิตวิทยาทั่วไป � � �   � � � �  �  � �  �   �  
จิตวิทยาพัฒนาการ �  � � � � � � � � �  � � � �  � � � 
สรีรจิตวิทยา   �   � � �  � �    � �   �  
จิตวิทยาบุคลิกภาพ �  � � � � �  � � �  � � � �   � � 
มนุษยสัมพันธ2 �  �  � � �      � � � �   � � 
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น �  � �  � � � � � �    � �  � �  
สุขภาพจิต � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 
จิตวิทยาการทดลอง � � � �  � � � � � � � �  � � � � �  
จิตวิทยาทางปaญญา  � � �  � � � � � � � � � � �   � � 
การวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยา 

� � � �  � � � � � � � � � � �  � � � 

จริยธรรมสําหรับ นักจิตวิทยา � � � � � �  � � � �  � � � �   � � 
จิตวิทยาการรับรู�   
และการเรียนรู�   �   � � � � � � � �  � �   � 

� 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
 

ทักษะทางปMญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
ความคิดสร�างสรรค2 �     �    � �  �   �   �  
จิตวิทยาการจูงใจ   �   � �    �  � �     � � 
จิตวิทยาสิ่งแวดล�อม � � � � � � �  � � �  � � � �  � � � 
จิตวิทยาอปกติ � � � �  � � � � � � � �  � �  � � � 
จิตวิทยาเด็กที่มีความต�องการ
พิเศษ 

� � � �  � � � � � � � �  � �  � � � 

การวางแผนชีวิตและอาชีพ � � � � � � � � � � � � � � � �   � � 
จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต�น � � � � � � � � � � � � � � � �   � � 
บริการสนเทศ � � � �  �  � � � �    � �  � � � 
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต�น � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 
จิตวิทยาการป}องกันและการ
ส=งเสริมสุขภาพ 

� � � � � � �  � � � � � � � �  � � � 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การเบื้องต�น 

 � � �  � �  � � � � � � � �   � � 

จิ ต วิ ท ย า ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ผู�บริโภค 

 �  �  �    �  � � �     � � 

จิตวิทยาประยุกต2เพื่อการเรียน
การสอน  

� � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
 

ทักษะทางปMญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร
มนุษย2  

� � � �  �       � �      � 

จิตวิทยาการบริการ � � � �   �    �   �  �   � � 
จิต วิทยาเพื่ อ ชี วิตและการ
ทํางาน 

�  �  � � �      � �  �    � 

ภาษาอังกฤษสําหรับสาขา
จิตวิทยา 

 �    �   � � �    � �    � 

ส ถิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร2สํ าหรับสาขา
จิตวิทยา 

 �    �  � � � � �   � � � � �  

จิตวิทยาวัยผู�ใหญ=และผู�สูงอายุ �  � �  � � � � � �   � � �  � �  
กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2   �      � � �     �    � 
จิตวิทยาชุมชนเบื้องต�น � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 
จิตวิทยาสังคม �  � �  � � � � � � � � � � �  � � � 
จิตวิทยาการเปZนผู�นํา                                              �  �       � � � �    � 
จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศ
และสังคม 

� � �  � � �  � � �  � � � �  � � � 

จิตวิทยาครอบครัว � � � � � � � �  � � � � � � �  � � � 
กลุ=มสัมพันธ2 � � � � � � � � � � � � � � � �    � 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
 

ทักษะทางปMญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
จิตวิทยาเพื่อความงอกงาม
ส=วนบุคคล 

�  � � � � �   � �  � � � �    � 

การศึกษารายกรณี � � � � � � � � � � � � � �  �   � � 
การปรึกษาครอบครัว � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 
ทักษะและเทคนิคการปรึกษา � � � � � � � � � � � � � �  �   � � 
การฝ_กปฏิบัติจติวิทยาการ
ปรึกษา 

� � � � � � � � � � � � � �  �   � � 

การฝ_กปฏิบัติจติวิทยาการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม 

� � � � � � � � � � � � � �  �   � � 

จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อ
การตลาด                        

 �  �  � �   �  �    �    � 

การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน � � � �  � � �  � � � � � � � � � � � 
การฝ_กอบรมในองค2การ
อุตสาหกรรม 

� � � �  � � �  � � � � � � � � � � � 

การปรับพฤติกรรม  � � � � � � � � � � � � � �  �  � � � 
จิตวิทยาสําหรับงานสังคม
สงเคราะห2 

� � � � � � � � � � � � � � � �  � � � 

จิตวิทยาเพื่อการสร�างความ
เข�มแข็งในชุมชน 

� � � � � � � � � � � � � �  �   � � 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
 

ทักษะทางปMญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
การจัดการความขัดแย�งและ
การเจรจาต=อรอง 

� � � � � � � �  � �  � � � �   � � 

การทดสอบและการประเมินผล
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ 

   �  � � �   �  �   �   � � 

การพัฒนาองค2การ    �   � �   �  � �     � � 
การเตรยีมฝ_กประสบการณ2
วิชาชีพจิตวิทยา 

� � � � � � � �  � � � � � � �  � � � 

การเตรยีมฝ_กสหกิจศึกษา
วิชาชีพจิตวิทยา 

� � � � � � � �  � � � � � � �  � � � 

สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาชุมชน 

�   �  �  � � � �  �  � � � � � � 

สัมมนาและศึกษาดู งานทาง
จิตวิทยาอุ ตสาหกรรมและ
องค2การ 

�   �  �  � � � �  �  � � � � � � 

สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว 

�   �  �  � � � �  �  � � � � � � 

การวิจัยทางจิตวิทยา  � � �  �  � � � � �   � � � � �  
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู. 
 

ทักษะทางปMญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ"

ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห"เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ
จิตวิทยา    

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพ
จิตวิทยา    

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนว 

 � � �  �  � � � � �    � � � �  

โครงการพิ เศษทางจิตวิทยา
ชุมชน 

 � � �  �  � � � � �    � � � �  

โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ 

 � � �  �  � � � � �    � � � �  

ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ  

� � �       � �  �  � �  � � � 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    หากคณะไหนไม่มีข้อมูลด้านทักษะพสิัย  เวลาที� print out กจ็ะไม่ปรากฏช่อง ทักษะพสิัย   

 ••••  ความรับผิดชอบหลัก � ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ"ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ"ในการให.ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
เปZน ไปตามข�อบั งคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูป ถัมภ2           

จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู.ขณะนักศึกษายังไม8สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชากําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา 
และทบทวนด�วยคณะกรรมการ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรอาจารย2ท่ีรับผิดชอบรายวิชา กําหนดระบบและ
มาตรฐานการประเมินให�สอดคล�องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

2.1.2.1 ภาวะการได�งานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา 
2.1.2.2 การทวนสอบจากผู�ประกอบการ 
2.1.2.3 การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู.หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
ทําการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2ตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ของหลักสูตรโดย 
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
2.2.2 ประเมินจากผู�ใช�บัณฑิต 
 

3.  เกณฑ"การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เปZน ไปตามข�อบั งคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูป ถัมภ2           

จังหวัดปทุมธานีว=าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย" 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย"ใหม8 

จัดให�มีการปฐมนิเทศอาจารย2ใหม= เพ่ือแนะนําอาจารย2ใหม= เพ่ือให�เข�าใจหลักสูตร บทบาทของ
รายวิชาท่ีสอนในหลักสูตร และรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ โดย 

1.1 กําหนดให�อาจารย2ใหม=เข�าโครงการอบรมอาจารย2ใหม= เพ่ือเข�าร=วมเรียนรู�และเปZนการพัฒนา
อาจารย2ใหม=ของมหาวิทยาลัย   

1.2 จัดระบบอาจารย2พ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย2ใหม= เพ่ือให�คําแนะนําและให�คําปรึกษาเก่ียวกับ
จุดมุ=งหมาย โครงสร�างหลักสูตรและรายวิชา เพ่ือให�อาจารย2ใหม=สามารถให�คําแนะนําแก=นักศึกษา
เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตร 

 
2.  การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก8คณาจารย"   

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
2.1.1 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาอาจารย2ในด�านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน 
2.1.2 สนับสนุนให�อาจารย2เข�าร=วมโครงการพัฒนาความรู�ในด�านทักษะการจัดการสอน     

การใช�สื่อการเรียนการสอน การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู�และการทําวิจัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอ่ืนๆ  

2.2.1 ส=งเสริมและสนับสนุนให�อาจารย2พัฒนาทางวิชาการ และผลงานด�านอ่ืน ๆ  
2.2.2 ให�ทุนสนับสนุนเข�าร=วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ 
2.2.3 ให�ทุนสนับสนุนให�อาจารย2ศึกษาต=อในระดับปริญญาเอก 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การบริหารหลักสูตร  

หลักสูตรจิตวิทยา มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร�างของคณะ โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหน�าท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรให�เปZนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการหลักสูตรให�เปZนไป
ตามเกณฑ2มาตรฐานและวัตถุประสงค2ของหลักสูตร โดยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 

1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร�างคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 คือ คณบดี       
รองคณบดีฝ^ายวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน�าท่ีบริหารจัดการหลักสูตรให�เปZนไป
ตามเกณฑ2มาตรฐานและวัตถุประสงค2ของหลักสูตร นอกจากนี้สํานักงานคณะมนุษยศาสตร2และ
สังคมศาสตร2ทําหน�าท่ีประสานงานอํานวยความสะดวกในการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

1.3 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน�าท่ีกําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ
ดังต=อไปนี้ 

 1.3.1 ร=วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค2ของหลักสูตรให�สอดคล�องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห=งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 

 1.3.2 กําหนดคุณสมบัติผู�เข�าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค2 

 1.3.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�องกับสภาพสังคมปaจจุบัน และ
มาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยเปZนแนวทางในการกําหนดกระบวนการเรียนการสอนและ        
การประเมินผลการใช�หลักสูตร 

 1.3.4 เสนออาจารย2ผู�สอนในแต=ละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทํา     
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 1.3.5 ส=งเสริม สนับสนุนอาจารย2ในหลักสูตรให�มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย=างต=อเนื่อง 
 1.3.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหล=งฝ_กประสบการณ2วิชาชีพหรือแหล=งฝ_กสหกิจศึกษาท่ีมี   

ความเหมาะสมและจัดอาจารย2นิ เทศ เตรียมความพร�อมของนักศึกษา และการประเมินผลการ             
ฝ_กประสบการณ2วิชาชีพหรือการฝ_กสหกิจศึกษา 

 1.3.7 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการทําโครงการต=างๆของหลักสูตร การจัด
อุปกรณ2การเรียนการสอน อันจะเอ้ือต=อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

1.4 การบริหารจัดการเรียนการสอน 
 1.4.1 การเตรียมความพร�อมก=อนการเปdดการเรียนการสอน 
 1.4.1.1 แต=งต้ังอาจารย2ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสัมพันธ2กับสาขาวิชา 
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 1.4.1.2 หลักสูตรมอบหมายอาจารย2ผู�สอนเตรียมความพร�อมในเรื่องอุปกรณ2การเรียน  
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมท้ังการติดตาม
ผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

 1.4.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
  1.4.2.1 สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณ2การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให�ทราบ

ปaญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของอาจารย2ผู�สอน 
  1.4.2.2 สาขาวิชาสนับสนุนให�อาจารย2ผู�สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�น

ผู�เรียนเปZนสําคัญ และการใช�สื่อประสมอย=างหลากหลาย 
 1.4.3 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/คณะจัดทําระบบการประเมินผลอาจารย2ผู�สอน

โดยให�ผู�เรียนเปZนผู�ประเมิน 
 1.4.4 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน         

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 1.4.5 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต=ละป[การศึกษา สาขาวิชาจัดทํารายงานผล         

การดําเนินงานหลักสูตรประจําป[ ซ่ึงประกอบด�วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา 
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพ่ือเสนอต=อคณบดี 

 1.4.6 สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย2ประจําหลักสูตรวิเคราะห2ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําป[ และใช�ข�อมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ2การสอน และสิ่งอํานวยการความสะดวกท่ีส=ง  
ผลกระทบต=อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทําผลการดําเนินงานหลักสูตรต=อคณบดี 

1.5 การติดตามผลการประเมินผลหลักสูตร 
 1.5.1 จัดทํามาตรฐานข้ันตํ่าของการบริหารหลักสูตรให�บังเกิดประสิทธิผล 
 1.5.2 มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2ก=อนสําเร็จการศึกษา 
 1.5.3 มีระบบการประเมินอาจารย2ชัดเจน และแจ�งให�ผู�เก่ียวข�องทราบ 
 1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต=อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

ทุกภาคเรียน 
 1.5.5 เม่ือครบรอบ 4 ป[ สาขาวิชาเสนอแต=งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินผลจากการเยี่ยมชม ร=างรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นป[สุดท�ายก=อนสําเร็จการศึกษา และผู�ใช�บัณฑิต 

 1.5.6 แต=งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ2ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให�มีการปรับปรุงหลักสูตรอย=างน�อย 5 ป[ โดยนํา     
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ  ผู�ใช�บัณฑิต บัณฑิต นักเรียน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีผลกระทบต=อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
2.1 การบริหารงบประมาณ  

 หลักสูตรได�รับการจัดสรรงบประมาณแผ=นดินและงบรายได� เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ2 วัสดุครุภัณฑ2คอมพิวเตอร2อย=างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร�างสภาพแวดล�อมให�เหมาะสมกับผู�เรียน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู8เดิม  
 ใช�ทรัพยากรการเรียนรู� เช=น หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน เอกสาร อุปกรณ2การเรียนการสอน 
รวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส2 สํานักวิทยการบริการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ2   
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี และหน=วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล=งการเรียนรู� 
ในชุมชน 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
 ให�อาจารย2ผู�สอนและนักศึกษาสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ตํารา จากแหล=งค�นคว�าท้ังใน
และนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังสื่ออิเลคทรอนิกส2อ่ืนๆ และได�รับการจัดสรรงบประมาณจากทางคณะ 
 
3.  การบริหารคณาจารย" 

3.1 การรับอาจารย"ใหม8 
 การคัดเลือกอาจารย2ใหม=ให�เปZนไปตามระเบียบและหลักเกณฑ2ของมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดให�อาจารย2ใหม=ต�องมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก ทางด�านจิตวิทยา 

3.2 การมีส8วนร8วมของคณาจารย"ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 อาจารย2ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จะต�องมีการหารือร=วมกันในการปรับปรุง การวางแผนจัด    
การเรียนการสอน ประเมินและติดตามให�ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข�อมูลเพ่ือเตรียมไว�สําหรับปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนเปZนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัด   
การเรียนการสอน เพ่ือให�สอดคล�องกับเป}าหมายและได�บัณฑิตท่ีเปZนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ี     
พึงประสงค2 

3.3 การแต8งตั้งอาจารย"พิเศษ  
ในกรณีท่ีหลักสูตรมีอาจารย2ประจําหลักสูตรไม=เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให�แต=งต้ัง

อาจารย2พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ2 ความรู�ความสามารถ ท่ีสอดคล�องกับรายวิชา ท้ังนี้
การแต=งต้ังอาจารย2พิเศษจะเปZนไปตามเง่ือนไขทางวิชาการท่ีเหมาะสมกับความต�องการและเปZนไป
ตามระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับมหาวิทยาลัยในการแต=งต้ังอาจารย2พิเศษ 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรู�ตรงตามตําแหน=ง 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรู.เพ่ือการปฏิบัติงาน  
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน=งงาน 
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5.  การสนับสนุนและการให.คําแนะนํานักศึกษา 
5.1 การให.คําปรึกษาด.านวิชาการ และอ่ืนๆ แก8นักศึกษา 

5.1.1 มีระบบอาจารย2ท่ีปรึกษาด�านวิชาการ เพ่ือทําหน�าท่ีให�คําแนะนําและคําปรึกษา       
ในการลงทะเบียน การร=วมกิจกรรม   

5.1.2 มีระบบอาจารย2 ท่ีปรึกษาด�านวิชาการ ทําหน�าท่ีในการให� คําปรึกษาเก่ียวกับ         
การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว=างการฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ และอ่ืน ๆ  

5.1.3 มีอาจารย2ท่ีปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
5.2 การอุทธรณ"ของนักศึกษา  

 นักศึกษาสามารถยื่นคําร�องเพ่ืออุทธรณ2ในกรณีท่ีมีข�อสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล  จัดช=องทางรับคําร�องเพ่ือการอุทธรณ2ของนักศึกษา 
 
6.  ความต.องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต 

มีการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตทุกป[ เพ่ือนําข�อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร  มีการสํารวจ
การได�งานทําของบัณฑิตทุกป[  และมีการสํารวจเพ่ือประเมินความต�องการของตลาดแรงงาน 
 
7.  ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ8งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปFท่ี
1 

ปFท่ี 
2 

ปFท่ี 
3 

ปFท่ี 
4 

ปFท่ี 
5 

1. อาจารย2 ประจํ าหลั กสู ตรมีส= วนร= วมอย= างน� อยร�อยละ 80              
มีส=วนร=วมในการประชุมวางแผนติดตาม และทบทวน การดําเนินงาน
หลักสูตร 

� � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห=งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
/สาขาวิชา 

� � � � � 

3. มี รายล ะ เอี ยดของรายวิ ช า  และรายล ะ เอี ยดขอ ง
ประสบการณ2ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย=างน�อย
ก=อนการเปdดการสอนในแต=ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ2ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปdดสอน
ให�ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป[การศึกษา 

� � � � � 



56 

 

ดัชนีบ8งช้ีผลการดําเนินงาน 
ปFท่ี
1 

ปFท่ี 
2 

ปFท่ี 
3 

ปFท่ี 
4 

ปFท่ี 
5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน          
ผลการ เรียนรู�ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ�ามี) อย=างน�อย
ร�อยละ25 ของรายวิชาท่ีเปdดสอนในแต=ละป[การศึกษา 

� � � � � 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ2
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู� จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป[ท่ีแล�ว 

 � � � � 

8. อาจารย2ใหม=ทุกคนได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�าน
การจัดการเรียนการสอน 

� � � � � 

9. อาจารย2ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย=างน�อยป[ละหนึ่งครั้ง 

� � � � � 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับ     
การพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม=น�อยกว=าร�อยละ 50 ต=อป[ 

� � � � � 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป[สุดท�าย/บัณฑิตใหม=ท่ีมี
ต=อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม=น�อยกว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   � � 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตฑิตใหม= เฉลี่ยไม=น�อย
กว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    � 

13. ระดับความพึงพอใจของผู� เรียนต=อระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการเรียนรู�เฉลี่ยไม=น�อยกว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

� � � � � 

14. ระดับความพึงพอใจของผู�เรียนต=อระบบอาจารย2ท่ีปรึกษา 
เฉลี่ยไม=น�อยกว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

� � � � � 

15. อาจารย2 ผู� สอนใช� กลยุท ธ2การสอน ท่ี พัฒ นาตามผล        
การเรียนรู� ท้ัง 5 ด�าน 

� � � � � 

16. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย2ไม=น�อยกว=า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ของทุกรายวิชาท่ีหลักสูตรเปdดสอน 

� � � � � 

 

เกณฑ"ประเมิน: หลักสูตรได�มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต�องผ=านเกณฑ2ประเมินดังนี้     
ตัวบ=งชี้บังคับ (ตัวบ=งชี้ท่ี 1-5) มีผลการดําเนินการบรรลุตามเป}าหมาย และมีจํานวนตัวบ=งชี้ท่ีมีผล
ดําเนินการบรรลุเป}าหมายไม=น�อยกว=าร�อยละ 80 ของตัวบ=งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ=งชี้บังคับและ
ตัวบ=งชี้รวมในแต=ละป[ 
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หมวดที ่8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ"การสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน        
เปZนผู�ประเมิน 

1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา 
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข�าร=วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 
1.1.4 ประเมินจากผลงานของงานท่ีมอบหมาย 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย"ในการใช.แผนกลยุทธ"การสอน 
1.2.1 ประเมินอาจารย2ผู�สอนในแต=ละรายวิชาโดยนักศึกษา ตามแบบประเมินคุณภาพ    

การเรียนการสอน 
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย2ให�อาจารย2ผู�สอนและผู�รับผิดชอบหลักสูตร   

เพ่ือใช�ในการปรับปรุงกลยุทธ2การสอนของอาจารย2ต=อไป 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 กําหนดให�มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบด�วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต=ละป[การศึกษา ประกอบด�วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน  

การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ  การประมวลความรู�ของนักศึกษาก=อนจบ 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 
2.4 จัดทําวิจัยเชิงประเมินผลหลักสูตร เพ่ือนําผลไปใช�ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป[ ตามดัชนีบ=งชี้ในหมวด 7 ข�อ 7 โดยผู�ประเมินระดับ
สาขาวิชาท่ีแต=งต้ังโดยคณบดี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอต=อคณะกรรมการในระดับต=างๆ อาจารย2และ
ผู�เก่ียวข�อง 

4.2 จัดประชุม การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ2การสอน  โดยใช�ผลการประเมิน
เปZนฐานในการปรับปรุง 

4.3 เชิญผู�มีส=วนได�ส=วนเสีย มีส=วนร=วมในการให�ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ2
การสอน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
ข.อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี 

ว8าด.วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี 

ว8าด.วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว.นการเรียนรายวิชา 
พ.ศ. 2549 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ"  จังหวัดปทุมธานี 

ว8าด.วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร.อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีภาคปกติ 
พ.ศ. 2549 
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ข.อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี 
ว8าด.วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 
............................................. 

 
 เพ่ือให�การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปZนไปอย=างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  10/2551 เม่ือวัน ท่ี 19 ธันวาคม 2551              
จึงตราข�อบังคับ ไว�ดังต=อไปนี้ 
 ข.อ 1  ข�อบังคับนี้เรียกว=า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551” 
 ข.อ 2  ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต=ภาคเรียนท่ี 1 ป[การศึกษา 2551 เปZนต�นไป 
 ข.อ 3  ให�ยกเลิกข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2     
จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 ข.อ 4  ในข�อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว=า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูปถัมภ2    
จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว=า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2  
จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว=า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2   
จังหวัดปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความว=า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการผู�รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยแต=งต้ังให�รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว=า นักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเปZนสําคัญ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว=า นักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเปZนสําคัญ 
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว=า การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน

เวลาราชการเปZนสําคัญ 
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“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว=า การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน   
นอกเวลาราชการเปZนสําคัญ 

“หน=วยกิต” หมายถึง มาตราท่ีใช�แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาได�รับแต=ละรายวิชา 
 ข.อ 5 ผู �ใดเปZนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู =ก=อนที่ข�อบังคับนี ้ใช�บังคับ ให�ผู �นั ้นเปZน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข�อบังคับนี้ต=อไป 

ข.อ 6 บรรดากฎ  ระเบียบ  ข�อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง หรือมติอ่ืนในส=วนท่ีกําหนดไว�แล�ว  
ในข�อบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับข�อบังคับนี้ ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน  
 ข.อ 7 ให�อธิการบดีรักษาการให�เปZนไปตามข�อบังคับนี้ และให�มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามข�อบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปaญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข�อบังคับนี้ ให�อธิการบดีเสนอให�สภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 
 ข.อ 8 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช�ระบบทวิภาคโดยป[การศึกษาหนึ่ง
แบ=งออกเปZนภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2  มีระยะเวลา
เรียนแต=ละภาคไม=น�อยกว=า 15 สัปดาห2 และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร�อนต=อจาก     
ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยให�มีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต=ละรายวิชาเท=ากับจํานวนชั่วโมงการเรียนท่ีจัด
ให�สําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได� 
 ข.อ 9 การกําหนดหน=วยกิตแต=ละวิชา ให�กําหนดโดยใช�เกณฑ2  ดังนี้ 

9.1 วิชาภาคทฤษฎีที่ใช�เวลาบรรยายหรืออภิปรายปaญหาไม=น�อยกว=า 15 ชั่วโมง 
ต=อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิตระบบทวิภาค 

9.2 วิชาภาคปฏิบัติท่ีใช�เวลาฝ_กหรือทดลองไม=น�อยกว=า 30 ชั่วโมงต=อภาคการศึกษาปกติ    
ให�มีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิตระบบทวิภาค 

9.3  การฝ_กงานหรือฝ_กภาคสนามท่ีใช�เวลาไม=น�อยกว=า 45 ชั่วโมงต=อภาคการศึกษาปกติ   
ให�มีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิตระบบทวิภาค 

9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายท่ีใช�เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมไม=น�อยกว=า 45  ชั่วโมงต=อภาคการศึกษาปกติ ให�มีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิต ระบบทวิภาค 
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หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 
ข.อ 10  หลักสูตรการศึกษาจัดไว� 2 ระดับ ดังนี้ 

10.1  หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป[ ให�มีจํานวนหน=วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       
ไม=น�อยกว=า 90 หน=วยกิต 

10.2  หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว� 3 ประเภท ดังนี้ 
10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ให�มีจํานวนหน=วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตรไม=น�อยกว=า 72 หน=วยกิต 
10.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ ให�มีจํานวนหน=วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไม=น�อยกว=า 120 หน=วยกิต 
10.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[  ให� มีจํานวนหน=วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม=น�อยกว=า 150 หน=วยกิต 
ข.อ 11  ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให�เปZนไปตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

11.1  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให�ใช�เวลาการศึกษา ดังนี้     

(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 5 ภาค
การศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 6 ป[การศึกษา 

(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า    
4 ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 4 ป[การศึกษา 

(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 6 
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 8 ป[การศึกษา 

(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[ ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 8 
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 10 ป[การศึกษา 

11.1.2  การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให�ใช�เวลาการศึกษา ดังนี้               
(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 10    

ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 9 ป[การศึกษา 
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 

8 ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 6 ป[การศึกษา 
(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 14 

ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 12 ป[การศึกษา 
(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[ ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 17 

ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 15 ป[การศึกษา 
11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ  

การลงทะเบียนเรียนให�ใช�เวลาการศึกษาดังนี้  
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11.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใช� เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 8          
ภาคการศึกษาและไม=เกินกว=า 6 ป[การศึกษา 

11.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 6 
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 4 ป[การศึกษา 

11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 11     
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 8 ป[การศึกษา 

11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[ ใช�เวลาในการศึกษาไม=น�อยกว=า 14      
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 10 ป[การศึกษา 

ข.อ 12  มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ  2 ปริญญาก็ได� 
 

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียนเปHนนักศึกษา  การโอนย.ายคณะ  การเปล่ียนหลักสูตร 

การพ.นและการขอคืนสภาพนักศึกษา 
 

ข.อ 13  ผู�มีสิทธิสมัครเข�าเปZนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต�องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
13.1  สําเร็จการศึกษาไม=ตํ่ากว=าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า สําหรับ

หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไม=ตํ่ากว=าข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเท=า 
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) 

13.2  เปZนผู�มีความประพฤติดี 
13.3  ไม=เปZนโรคท่ีเปZนอุปสรรคต=อการศึกษา 
13.4  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ�วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

ข.อ 14  การรับนักศึกษา 
14.1  การรับเข�าเปZนนักศึกษา ให�ใช�วิธีการคัดเลือกด�วยวิธีสอบหรือการคัดเลือกด�วย

วิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑ2การตัดสินให�เปZนไปตามข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย 

14.2  มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข�าเรียนบางรายวิชาและ
นําหน=วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู�นั้นสังกัดได� โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีว=าด�วยการรับและจ=ายเงินค=าบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัด
การศึกษา  
 ข.อ 15  การข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษา 

15.1  ผู�ที่ได�รับคัดเลือกให�เข�าเปZนนักศึกษา ต�องมารายงานตัวเพื่อข้ึนทะเบียนเปZน
นักศึกษา โดยส=งหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว=าด�วยการรับจ=ายเงินค=าบํารุง
การศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

15.2  ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกให�เข�าเปZนนักศึกษาแต=ไม=มารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเปZน
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให�ถือว=าผู�นั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษา เว�นแต=
จะได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
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15.3  ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปZนนักศึกษาจะมีสภาพเปZนนักศึกษาก็ต=อเม่ือได�ข้ึน
ทะเบียนเปZนนักศึกษาแล�ว 

15.4  ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกให�เข�าเปZนนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ต�องข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น 

ข.อ 16  ประเภทการศึกษา แบ=งออกเปZน  2  ประเภท  ได�แก= 
16.1  การศึกษาภาคปกติ 
16.2  การศึกษาภาคพิเศษ                        

 ข.อ 17  ประเภทนักศึกษา แบ=งออกเปZน  2  ประเภท  ได�แก= 
17.1  นักศึกษาภาคปกติ 
17.2  นักศึกษาภาคพิเศษ 

 ข.อ 18  การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา  
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปZนมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให�นักศึกษา  เปลี่ยน

ประเภทนักศึกษาได� ท้ังนี้ นักศึกษาต�องปฏิบัติตามข�อบังคับและระเบียบต=างๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น  
 ข.อ 19  การเปลี่ยนหลักสูตร 

19.1  นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได�รับความเห็นชอบ
จากคณบดี ส=วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข�ามคณะให�ได�รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะท่ีเก่ียวข�องและให�ได�รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย  

19.2 นักศึกษาท่ีเปลี่ยนหลักสูตรจะต�องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล�วไม=น�อยกว=า 
1 ภาคการศึกษา 
 ข.อ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี       
วิทยฐานะเทียบเท=ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงได�กับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเปZนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได�โดยได�รับอนุมัติจากคณบดีและ      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะท่ีขอเข�าศึกษานั้น 

20.2  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได�รับการพิจารณารับโอน 
20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อ 13 
20.2.2 ไม=เปZนผู�ท่ีพ�นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม 
20.2.3 ได� ศึ กษ าอยู= ใน สถา บั น อุดม ศึกษ าเดิ มม าแล� ว ไม= น� อ ยกว= า  1            

ภาคการศึกษาปกติ  ท้ังนี้  ไม=นับภาคการท่ีลาพักหรือถูกสั่งให�ถูกพักการเรียน 
20.3  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว�นการเรียนรายวิชาให�เปZนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว=าด�วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว�นการเรียนรายวิชา 
 ข.อ 21  นักศึกษาพ�นจากสภาพนักศึกษา เม่ือ 

21.1  ตาย 
21.2  ได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให�ลาออก 
21.3  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได�รับปริญญาตามข�อ 33  
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21.4  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 
การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให�กระทําได�ในกรณีดังต=อไปนี้ 
21.4.1 ไม=ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปZนนักศึกษา  
21.4.2 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแล�วไม=ชําระค=าบํารุงและค=าธรรมเนียม

การศึกษาต=างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม=มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย2อย=างแท�จริง 
เว�นแต=ได�รับการผ=อนผันจากมหาวิทยาลัย 

21.4.3 ขาดคุณสมบัติตามข�อ 13 อย=างใดอย=างหนึ่ง 
21.4.4 ได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว=า 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียนและ   

มีผลการเรียนแล�ว 2 ภาคการศึกษาปกติหรือได�ค= าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว=า 1.80             
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแล�ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต=วันเข�าเรียนและในทุกๆ สอง
ภาคการศึกษาปกติถัดไป   

สํ าหรับนั ก ศึกษาภาคพิ เศษให� นั บการศึกษาภาคฤดูร�อน เปZ น          
ภาคการศึกษารวมเข�าด�วย 

21.4.5 เม่ือได�ลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามข�อ 11 
21.4.6 นั ก ศึ ก ษ า ไม= ผ= า น ก าร เต รี ย ม ฝ_ ก ป ระส บ ก ารณ2 วิ ช าชี พ แ ล ะ              

การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพเปZนครั้งท่ี 2 
    ข.อ 22 นักศึกษาท่ีพ�นสภาพการเปZนนักศึกษาโดยไม=ได�กระทําผิดทางวินัยหรือไม=ได�พ�นสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผลการเรียนตํ่ากว=าเกณฑ2ที่กําหนดในข�อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได�
โดยได�รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ 

 
หมวด 4 

การลงทะเบียนเรียน 
 
 ข.อ 23  การลงทะเบียนเรียน 

23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด�วยตนเองหรือมอบฉันทะให�บุคคลอ่ืน
ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย2ท่ีปรึกษาก็ได�   
  วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานท่ี  ให�เปZนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศกําหนด 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนล=าช�าต�องจ=ายค=าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ2ก็ต=อเม่ือนักศึกษาได�ชําระเงินตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีว=าด�วยการรับจ=ายเงินค=าบํารุงการศึกษาพร�อมท้ังยื่นหลักฐาน            
การลงทะเบียนต=อมหาวิทยาลัย 
  23.3 ผู�ที ่ขึ ้นทะเบียนเปZนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดต�องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเปZนจํานวนตามเกณฑ2มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

23.4 นักศึกษาที่ไม=ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ2ในภาคการศึกษาใด
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไม=มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว�นแต=จะได�รับ   
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การอนุมัติเปZนกรณีพิเศษจากคณบดี  แต=ท้ังนี้จะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ2ภายใน 3 
สัปดาห2แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห2แรกของภาคฤดูร�อน 

23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต=ละภาคการศึกษาจะต�อง
ได�รับอนุมัติจากอาจารย2ท่ีปรึกษาก=อน ถ�ารายวิชาท่ีนักศึกษาต�องการลงทะเบียนเรียนมีข�อกําหนดว=า
ต�องเรียนรายวิชาอ่ืนก=อน  นักศึกษาต�องเรียนและสอบได�รายวิชาที่กําหนดนั้นก=อนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค2 นั้นได� เว�นแต=ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ     
ภาคการศึกษาละไม=เกิน 22 หน=วยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน    
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาละไม=เกิน 12 หน=วยกิต  
  ในกรณี ท่ี มีเหตุผลความจําเปZน นักศึกษาอาจยื่นคําร�องขออนุ มัติต=อคณบดี        
เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต=างจากท่ีกําหนดไว�ในวรรคก=อนได� แต=เม่ือรวมกันแล�วต�องไม=เกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หน=วยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม=เกินภาคการศึกษาละ 16 หน=วยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

23.7 ในกรณี ท่ีมีเหตุผลความจําเปZนคณบดีอาจอนุ มัติให�นักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให�นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน   
บางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได� แต=ท้ังนี้นักศึกษาจะต�องชําระค=าลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเช=นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 

ข.อ 24  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิต (Audit)  
24.1 ก ารล งท ะ เบ ีย น ร าย ว ิช า เป Zน พ ิเศ ษ โดย ไม =น ับ ห น =ว ย ก ิต  ห ม ายถ ึง           

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม=นับหน=วยกิตรวมเข�ากับจํานวนหน=วยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหน=วยกิตตามหลักสูตร 

24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิตได�        
ก็ต=อเม่ือได�รับความเห็นชอบจากอาจารย2ผู�สอนวิชานั้น แต=ท้ังนี้ นักศึกษาต�องชําระค=าหน=วยกิต 
รายวิชาท่ีเรียนนั้นและนักศึกษาต�องระบุในบัตรลงทะเบียนด�วยว=าเปZนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิต 

24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให�บุคคลภายนอกท่ีไม=ใช=นักศึกษาเข�าเรียนบางรายวิชา 
เปZนพิเศษได� แต=ผู�นั้นจะต�องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู�การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และ
จะต�องปฏิบัติตามข�อบังคับและระเบียบต=างๆ ของมหาวิทยาลัย กับต�องเสียค=าธรรมเนียมการศึกษา
เช=นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 ข.อ 25  การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาท่ีจะเรียน 

25.1 การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ต�องได�รับอนุมัติจาก
คณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย2ท่ีปรึกษาและอาจารย2ผู�สอนก=อน 

25.2 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนต�องกระทําภายใน  3  สัปดาห2แรก
ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห2แรกของภาคฤดูร�อน หากมีความจําเปZนอาจขอถอน
หรือขอเพ่ิมรายวิชาได�ภายใน  6  สัปดาห2แรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ต�องเปZนไปตามข�อ  23.5 
และข�อ 23.6 
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25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จก=อนการสอบประจํา    
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม=น�อยกว=า 1 สัปดาห2 
 ข.อ 26 การขอคืนค=าลงทะเบียนรายวิชา ให�เปZนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว=าด�วย
การรับและจ=ายเงินบํารุงการศึกษา 
 ข.อ 27  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

27.1 น ักศึกษาที ่ลาพ ักการเร ียนหรือถ ูกสั ่งให �พ ักการเร ียนตามระเบ ียบของ
มหาวิทยาลัยที่ว =าด�วยวินัยนักศึกษา จะต�องชําระเงินค=าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด  มิฉะนั้นจะพ�นสภาพนักศึกษา 

27.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 3 
สัปดาห2แรก นับจากวันเปdดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห2แรกนับจากวันเปdดการศึกษา    
ภาคฤดูร�อน มิฉะนั้นจะต�องเสียค=าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข.อ 28  การลาพักการเรียน 

28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนได�ในกรณีดังต=อไปนี้ 
28.1.1  ถูกเกณฑ2หรือถูกเรียกระดมพลเข�ารับราชการทหารกองประจําการ 
28.1.2 ได �ร ับทุนแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหว=างประเทศหรือทุนอื ่นใดท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
28.1.3 เจ็บป^วยจนต�องพักรักษาตัวเปZนเวลานานเกินกว=าร�อยละ 20 ของ

เวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทย2จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว=าด�วยสถานพยาบาล 

28.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเปZนส=วนตัวอาจยื่นคําร�องขอลาพักการเรียนได� 
ถ�าได�ลงทะเบียนเรียนมาแล�วอย=างน�อย 1 ภาคการศึกษา 

28.2 นักศึกษาท่ีต�องการลาพักการเรียนให�ยื่นคําร�องภายในสัปดาห2ท่ี 3 ของภาค
การศึกษาท่ีลาพักการเรียน 

การอนุมัติให�นักศึกษาลาพักการเรียนให�เปZนอํานาจของคณบดี  
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต=อคณบดีได�ไม=เกิน 1 ภาคศึกษา     

ถ�านักศึกษามีความจําเปZนท่ีจะต�องลาพักการเรียนมากกว=า 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบกําหนด  
พักการเรียนแล�วยังมีความจําเปZนท่ีจะต�องพักการเรียนต=อไปอีกให�ยื่นคําร�องขอลาพักการเรียนใหม=
และต�องได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

28.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียนให�นับระยะเวลาท่ีลาพักการเรียน
รวมเข�าในระยะเวลาการศึกษาด�วย 

28.4 นักศึกษาท่ีได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเข�าเรียนจะต�องยื่นคําร�อง
ขอกลับเข�าเรียนก=อนวันเปdดภาคเรียนไม=น�อยกว=า 2 สัปดาห2 และเม่ือได�รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล�วจึงจะกลับเข�าเรียนได� 
 ข.อ 29 นักศึกษาท่ีประสงค2ขอลาออกจากความเปZนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให�ยื่นหนังสือ
ขอลาออก และต�องได�รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก=อนการลาออกจะสมบูรณ2 
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หมวด 5 
การวัด และประเมินผลการศึกษา 

 
 ข.อ 30 นักศึกษาต�องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม=น�อยกว=าร�อยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข�าสอบ  แต=ท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ต้ังแต=  
ร�อยละ 60 ข้ึนไป แต=ไม=ถึงร�อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข�าสอบได�ต=อเม่ือ
ได�รับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะก=อน 
 ข.อ 31 ให�มีการวัดผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว=าง      
ภาคการศึกษา โดยให�เปZนไปตามหลักเกณฑ2ของการวัดผลและประเมินผลของแต=ละหลักสูตร 
 ข.อ 32 การประเมินผลการศึกษา ให�ผู �สอนเปZนผู�ประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ 
  32.1  เกณฑ2การประเมินผลการศึกษา  แบ=งเปZน 8 ระดับ และมีค=าระดับ  ดังนี้ 
  ระดับข้ันผลการเรียน      ความหมาย         ค=าระดับ 
   A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
   B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
   B  ดี  (Good)   3.0 
   C+  ดีพอใช�  (Fairly Good)  2.5 
   C  พอใช�    (Fair)   2.0 
   D+  อ=อน   (Poor)   1.5 
   D  อ=อนมาก  (Very Poor)  1.0 
   F  ตก (Failed)    0.0 
  32.2  ในกรณีทีไม=สามารถประเมินผลเปZนค=าระดับได�ให�ประเมิน โดยใช�สัญลักษณ2  
ดังนี้ 
   สัญลักษณ2  ความหมาย 
   P         ผลการประเมินผ=านเกณฑ2 (Pass) 
   NP         ผลการประเมินไม=ผ=านเกณฑ2  (No Pass) 
   I        ผลการประเมินยังไม=สมบูรณ2 (Incomplete) 
   W         การยกเลิกการเรียนโดยได�รับอนุมัติ (Withdrawn) 
   Au         การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิต (Audit) 
  32.3  การให�  F  กระทําในกรณีต=อไปนี้ 

32.3.1  นักศึกษาสอบตก 
32.3.2  นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม=ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ระดับคณะ 
32.3.3  นักศึกษามีเวลาเรียนไม=เปZนไปตามเกณฑ2ในข�อ 30 
32.3.4  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 
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  32.4  การให�   P  กระทําได�ในการให�คะแนนรายวิชาเรียนท่ีไม=นับหน=วยกิตหรือใน
รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหน=วยกิตท่ีกําหนดไว�และผลการเรียนในรายวิชานั้น 
ผ=านเกณฑ2การประเมิน 
  32.5  การให�  I  ในรายวิชาใดกระทําได�ในกรณีต=อไปนี้ 

32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ2ในข�อ 30 แต=ไม=ได�สอบ เพราะ
ป̂วยหรือเหตุสุดวิสัยและได�รับอนุมัติจากคณบดี 

32.5.2 ผู�สอนและคณบดีเห็นสมควรให�รอผลการศึกษา เนื่องจากนักศึกษายัง
ปฏิบัติงานซ่ึงเปZนส=วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม=สมบูรณ2 

นักศึกษาท่ีได� I จะต�องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน I ให�เสร็จ
ภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพ�นกําหนดดังกล=าวให�ผู�สอนประเมินผลจากคะแนนท่ีมีอยู=และ
ดําเนินการส=งผลการเรียนภายในสองสัปดาห2นับแต=สิ้นสุดภาคการศึกษานั้น ในกรณีท่ีผู�สอนไม=
ดําเนินการภายในเวลาท่ี กําหนดและเปZนเหตุอันเนื่องมาจากความบกพร=องของนักศึกษา              
ให�มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เปZน F หรือไม= ผ =า น เกณ ฑ 2ต าม ที ่ห ล ัก ส ูต ร กําห น ด  ใน ก รณ ีที ่ไม= ใช=               
ความบกพร=องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให�ขยายเวลาต=อไปได� 

32.6  การให�  W  ในรายวิชาใดจะกระทําได�ในกรณีต=อไปนี้ 
 32.6.1 นักศึกษาได�รับอนุมัติให�ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข�อ 25.3 
 32.6.2 นักศึกษาได�รับอนุมัติให�ลาพักการเรียนตามข�อ 28 
 32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 32.6.4 นักศึกษาท่ีได�ระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามข�อ 32.5.1 และ
ได�รับอนุมัติจากคณบดีให�ทําการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนและครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดให�สอบ
แล�วแต=เหตุตาม ข�อ 32.5.1 นั้น  ยังไม=สิ้นสุด 

32.7 การให� Au ในรายวิชาใดจะกระทําได�ในกรณีที ่น ักศึกษาได�ร ับอนุมัต ิให�
ลงทะเบียนเรียนเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิตตามข�อ 24   
  32.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าเพ่ือแก�ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด  ให�นําจํานวนหน=วยกิตและค=าระดับท่ีได�รับของทุกรายวิชาท่ีมี
ระบบการให�คะแนนเปZนค=าระดับมารวมคํานวณหาค=าระดับเฉลี่ยด�วย 
  32.9 การนับจํานวนหน=วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรให�นับเฉพาะหน=วยกิต  
ของรายวิชาท่ีสอบได�เท=านั้น 
  32.10 ค=าระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาให�คํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาใน ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน=วยกิตกับค=าระดับของแต=ละ
รายวิชาเปZนตัวต้ังและหารด�วยจํานวนหน=วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล=าวให�   
ต้ังหารถึงทศนิยม  3  ตําแหน=งและให�ปaดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค=าต้ังแต= 5 ข้ึนไปเฉพาะตําแหน=งท่ี  3  
เพ่ือให�เหลือทศนิยม  2  ตําแหน=ง 

32.11 ค=าระดับเฉลี่ยสะสมให�คํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาต้ังแต=เริ่มเข�าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดท�าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน=วยกิตกับค=าระดับของแต=ละ
รายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามข�อ  32.8  เปZนตัวต้ัง  หารด�วยจํานวนหน=วยกิตรวมท้ังหมด การคํานวณ
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ดังกล=าวให�ต้ังหารถึงทศนิยม  3  ตําแหน=ง  และให�ปaดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีค=าต้ังแต= 5 ข้ึนไปเฉพาะ
ตําแหน=งท่ี 3 เพ่ือให�เหลือทศนิยม 2  ตําแหน=ง   
  32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได� I ให�คํานวณค=าระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไม=ได�  I  เท=านั้น 
 ข.อ 33  การเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 
 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได� F หรือไม=ผ=านเกณฑ2ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ถ�าเปZนวิชา
บังคับนักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือถ�าเปZนวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือ     
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ=มเดียวกันแทนก็ได�   
 

หมวด 6 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข.อ 34  นักศึกษาท่ีถือว=าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนดังนี้ 
 34.1 มีความประพฤติดี  มีคุณธรรม 
 34.2 สอบได�รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 34.3 ได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=ต่ํากว=า  2.00 
 34.4 มีเวลาเรียนเปZนไปตามข�อ 9 
 ข.อ 35  กรณีนักศึกษาเรียนได�จํานวนหน=วยกิตครบตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรแล�ว และได�
ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต= 1.80 ขึ้นไปแต=ไม=ถึง 2.00 ให�นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เพ่ือทําค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให�ถึง 2.00 แต=ท้ังนี้ต�องอยู=ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ 11 
 ข.อ 36  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได�รับเกียรตินิยม ต�องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
 36.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก      
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเท=าไม=น�อยกว=า 
3.60 และเรียนครบหลักสูตรได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม=น�อยกว=า 
3.60 จะได�รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของ
มหาวิทยาลัยแต=ละแห=งไม=น�อยกว=า 3.25 แต=ไม=ถึง 3.60 จะได�รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ สอบได�ค=าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม     
ไม=น�อยกว=า 3.60 จะได�รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=น�อยกว=า 
3.25 แต=ไม=ถึง 3.60 จะได�รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[ สอบได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=น�อยกว=า 
3.60 จะได�รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได�ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=น�อยกว=า 3.25 แต=ไม=ถึง 
3.60 จะได�รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  36.2 สอบได�ในรายวิชาใด ๆ ไม=ตํ่ากว=า C  ตามระบบค=าระดับคะแนน หรือไม=ได�  
NP  ตามระบบไม=มีค=าระดับคะแนน 
  36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 
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36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ     
ใช�เวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช�เวลาในการศึกษา 6 หรือ 
7 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช�เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช�เวลาในการศึกษา 11 หรือ 
12 ภาคการศึกษา  ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช�เวลา    
ในการศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช�เวลาในการศึกษา 14 
หรือ 15 ภาคการศึกษา  ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข.อ  37  นักศึกษาท่ีเทียบโอนหน=วยกิตและยกเว�นรายวิชาไม=มีสิทธิ์ได�รับเกียรตินิยม 
ข.อ 38  ในภาคการศึกษาใดที ่นักศึกษาคาดว=าจะสําเร็จการศึกษาให�ยื ่นคําร�องขอรับ

อนุปริญญาหรือปริญญาต=อสํานักส=งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ข.อ 39  มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่ยื ่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาต=อสํานักส=งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ข�อ 34 เพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติ
อนุปริญญาหรือปริญญาต=อสภามหาวิทยาลัย  
 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ธันวาคม  2551 
 
 

 
                        (นายมีชัย  ฤชุพันธุ2) 

                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  
                                             ในพระบรมราชูปถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี 
ว8าด.วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว.นการเรียนรายวิชา 

พ.ศ. 2549 
----------------------------------------- 

 
 เพ่ือให�การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเปZนไปอย=างมีระบบ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3 / 2549 เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบ 
ไว�ดังต=อไปนี้  
 ข.อ 1 ระเบียบนี้เรียกว=า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี ว=าด�วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว�นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549” 
 ข.อ 2 บรรดาระเบียบ คําสั่ ง ประกาศ หรือข�อบังคับอ่ืนใด ในส=วนท่ี กําหนดไว�แล�ว           
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้  ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 ข.อ 3 ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว=า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี 

“อธิการบดี” หมายความว=า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความว=า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี 

“รายวิชา” หมายความว=า วิชาต=างๆ ท่ีเปdดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และเปZนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว=า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรไม=ต่ํากว=าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท=า 

 ข.อ 4 ผู�มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว�นการเรียนรายวิชาต�องเปZนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 ข.อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว�นการเรียนรายวิชา 
       5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา 

5.1.1  ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
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(1) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท=าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน=วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง 

(2) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม=น�อย
กว=าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

(3) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาท่ีได�ระดับคะแนนไม=ตํ่ากว=า C หรือ
เทียบเท=าในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปZนค=าระดับ  และได�ระดับผลการประเมินผ=านในรายวิชาท่ีไม=
ประเมินผลเปZนค=าระดับ   ท้ังนี้ต�องเปZนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด 

(4) นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน=วยกิตได�ไม=เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน=วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

(5) รายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาท่ีได�รับอนุ มัติให� เทียบโอนได�จากต=าง
สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยจะไม=นํามาคํานวณแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) กรณีการยกเว�นในระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) รายวิชาท่ีขอยกเว�น  
ต�องไม=เปZนรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท=า  หรือรายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไว�ว=าควรจัด    
ให�เรียน 2 ป[แรกในระดับปริญญาตรี  เว�นแต=รายวิชานั้นหลักสูตรได�กําหนดไว�เปZนอย=างอ่ืน 

(7) รายวิชาท่ีได�รับการยกเว�น  ให�บันทึกในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษา  โดยใช�อักษร P  

5.1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา 
(1) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หรือ

เทียบเท=าท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
(2) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม=น�อย

กว=าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
(3) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่ได�ระดับคะแนนไม=ตํ่ากว=า B หรือ

เทียบเท=า  หรือระดับคะแนนตัวอักษร S 
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน=วยกิตได�ไม=เกินหนึ่งใน

สามของจํานวนหน=วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 
(5) รายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่เทียบโอนจากต=างสถาบันอุดมศึกษา

จะไม=นํามาคํานวณแต�มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(6) นักศึกษาจะต�องใช� เวลาศึกษาอยู= ในมหาวิทยาลัยอย= างน�อย        

หนึ่งป[การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ2ตามหลักสูตรท่ีเข�าศึกษาไม=น�อยกว=า  
12  หน=วยกิต 

5.2  การเรียนรู�จากประสบการณ2 
5.2.1 การเทียบความรู�จากประสบการณ2จะเทียบเปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาตาม

หลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปdดสอนในมหาวิทยาลัย 
5.2.2 การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู�ในแต=ละรายวิชา หรือกลุ=มรายวิชา      

ทําได�โดยวิธีต=อไปนี้ 
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(1)  เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน  และทดสอบความรู� 
(2)  อ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 ข.อ 6  กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว�นการเรียนรายวิชา 
นักศึกษาท่ีประสงค2จะเทียบโอนและยกเว�นการเรียนรายวิชาท่ีได� เรียนจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จะต�องยื่นคําร�องขอเทียบโอนรายวิชาต=อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห2      
นับจากวันเปdดภาคการศึกษาแรกท่ีเข�าศึกษา  เว�นแต=ได�รับอนุมัติจากอธิการบดี  แต=ท้ังนี้ต�องไม=เกิน  
2 ภาคการศึกษา 

สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ2สามารถทําได�ในทุกภาคการศึกษา 

นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว�นการเรียนรายวิชาได�เพียงครั้งเดียว 

ข.อ 7  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การนับจํานวน 
ภาคการศึกษาของผู�ท่ีได�รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว�นการเรียนรายวิชาให�ถือเกณฑ2ดังนี้ 

7.1  นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี  ภาคปกติให�นับจํานวนหน=วยกิต ได�ไม=เกิน 
22 หน=วยกิต เปZน  1 ภาคการศึกษา 

7.2  นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี   ภาคพิเศษให�นับจํานวนหน=วยกิตไม=เกิน 
12 หน=วยกิต เปZน 1 ภาคการศึกษา 

7.3  นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให�นับจํานวนหน=วยกิตได�ไม=เกิน 12  หน=วยกิต  เปZน 1  
ภาคการศึกษา 
 ข.อ 8  การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว�นการเรียนรายวิชา  ต�องชําระค=าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยท่ีว=าด�วยการรับจ=ายเงินค=าบํารุงการศึกษา 
 ข.อ 9  ให�คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต=งต้ังพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน   
และการยกเว�นรายวิชาแล�วเสนออธิการบดีเปZนผู�พิจารณาอนุมัติ 
 ข.อ 10 ให�ใช�ระเบียบนี้  กับนักศึกษาท่ีเข�าศึกษาต้ังแต=ป[การศึกษา 2549 เปZนต�นไป 
 ข.อ 11 ให�อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปaญหา
จากการใช�ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ  วันท่ี                                    

 
 
                                     (นายมีชัย  ฤชุพันธุ2) 

                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 
            ในพระบรมราชูปถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ"  จังหวัดปทุมธานี 
ว8าด.วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร.อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีภาคปกติ  

พ.ศ. 2549 
---------------------------------------- 

 
เพ่ือให�การจัดการศึกษาในภาคฤดูร�อนสําหรับนักศึกษาภาคปกติเปZนไปอย=างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18 (2)  แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3 / 2549  เม่ือวันท่ี  17 มีนาคม 2549  จึงวางระเบียบ
ไว�ดังต=อไปนี้ 
 ข.อ  1  ระเบียบนี้เรียกว=า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  
ในพระบรมราชูปถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี  ว=าด�วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร�อนสําหรับนักศึกษา
ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549” 
 ข.อ  2  ให�ใช�ระเบียบนี้ตั้งแต=ภาคฤดูร�อน  ป[การศึกษา  2549  เปZนต�นไป 

ข.อ  3 บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หรือข�อบังคับอ่ืนใด ในส=วนท่ีกําหนดไว�แล�ว       
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้  ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 
 ข.อ  4  ในระเบียบนี้ 

“ภาคฤดูร.อน” หมายความว8า ช8วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว8างเวลา 
หลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี  2  ของปFการศึกษานั้นจนถึงเปIดภาคการศึกษาท่ี  1 ของปFการศึกษา
ใหม8 

“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว=า นักศึกษาท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ
มหาวิทยาลัยเรียนในวันราชการตามปกติต้ังแต=วันจันทร2ถึงวันศุกร2 ในภาคการศึกษาท่ี 1 และ      
ภาคการศึกษาท่ี  2  ของแต=ละป[ 

“อาจารย2ท่ีปรึกษา” หมายความว=า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแต=งต้ังให�ทําหน�าท่ีอาจารย2ท่ีปรึกษา 
ดูแลสนับสนุนทางด�านวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 

ข.อ  5  การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร�อนของนักศึกษาภาคปกติ ให�ลงทะเบียนเรียนได�ไม=เกิน 
9  หน=วยกิต   และไม=นับเปZนภาคการศึกษาปกติ 
 ข.อ  6  เวลาการจัดการศึกษาให�จัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห2 ในกรณีมีความจําเปZน
ให�จัด 6  สัปดาห2 และต�องจัดให�มีชั่วโมงเรียนไม=ต่ํากว=า  16  คาบ ต=อหนึ่งหน=วยกิต 

ข.อ  7  การเปdดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูร�อน ให�เปZนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข.อ  8  นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร�อนตามรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
หรือลงทะเบียนเรียนร=วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได� 
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นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร�อนได�ในรายวิชาดังต=อไปนี้ 
(1)  วิชาปรับพ้ืนฐาน  (Prerequisite) 
(2)  วิชาท่ีผลการเรียนเปZน  F  หรือ ไม=ผ=าน 
(3)  วิชาท่ีต�องเรียนเปZนภาคเรียนสุดท�าย  เพ่ือให�ครบตามโครงสร�าง  หลักสูตร 
(4)  วิชาอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข.อ  9  ให�อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีเกิดปaญหา
จากการใช�ระเบียบนี้    
 

 ประกาศ ณ  วันท่ี  18 มีนาคม 2549                     
 
 
 

                                       (นายมีชัย  ฤชุพันธุ2) 
                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 

     ในพระบรมราชูปถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 
คําส่ังแต8งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
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คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชปูถัมภ2 

ที่  2077 / 2554 
เร่ือง   แต=งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  

------------------------ 
 เพื่อให�การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปZนไปด�วยความเรียบร�อย                  
มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดี และสอดคล�องกับเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยจึงแต=งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ดังนี้ 

1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธานกรรมการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
2. รองศาสตราจารย2วิมล เหมือนคิด กรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิ  
3. ผู�ช=วยศาสตราจารย2วิมล อยู=ไว กรรมการ ผู�ทรงคุณวุฒิ 
4. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ กรรมการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
5. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
6. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
7. อาจารย2ดวงกมล  ทองอยู= กรรมการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
8. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 กรรมการและเลขานุการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

 
สั่ง ณ วันที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 

                                          (รองศาสตราจารย2 ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
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รายนามผู.ทรงคุณวุฒิ 

วิพากษ"หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา 
 
1. รศ.วิมล  เหมือนคิด   อาจารย2ประจําภาคมนุษยศาสตร2 

คณะศิลปศาสตร2ประยุกต2 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
2. รศ.ดร.มานพ  ชูนิล   อาจารย2ประจําภาคมนุษยศาสตร2 

คณะศิลปศาสตร2ประยุกต2 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 
3. รศ.ดร.สุรพล พยอมแย�ม  ข�าราชการบํานาญ  

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านจิตวิทยาชุมชน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. รศ.ดร.โสรชี2  โพธิแก�ว   อาจารย2ประจําคณะจิตวิทยา 
     จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
5. ผศ.ดร.นันทนา  วงษ2อินทร2  ข�าราชการบํานาญ  

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านจิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ผศ.ดร.ทิพย2วัลย2  สุรินยา  หัวหน�าภาควิชาจิตวิทยา 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 
7. ผศ.น.ท.ดร.งามละมัย  ผิวเหลือง กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาชุมชน  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 
8. ผศ.ดร.ถวัลย2  เนียมทรัพย2   รองคณบดีฝ^ายพัฒนาองค2การและประสานงาน 

คณะสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 
9. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ2  ชัววัลลี   ข�าราชการบํานาญ  

ผู�ทรงคุณวุฒิด�านจิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. ผศ.วิมล  อยู=ไว   ข�าราชการบํานาญ  
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านจิตวิทยา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
11. ผศ. สุวรรณิน   คณานุวฒัน2  ผู�จัดการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  
     บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
12. อาจารย2 ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  อาจารย2ประจําคณะศึกษาศาสตร2  

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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13. นางสาวอุบล  สาธิตกร  ผู�อํานวยการฝ^ายกิจการนิสิต 
     จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย 
14. นางสาวโสธิรัตน2  น�อยกลัด  เจ�าหน�าท่ีสรรหาว=าจ�าง  

บริษัทเบลตันอินดัสเทรียล (ประเทศไทยจํากัด) 
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ภาคผนวก ค  
สรุปรายงานการประชุมเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร รวมถึงการวิพากษ"หลักสูตร 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2554 

วันท่ี 1 พฤษภาคม  2554 
เวลา  9.00 – 13.00  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา      9.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 แจ.งให.ทราบดังนี้ 

 ด�วย สกอ. กําหนดว=าจะต�อง มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร2และ
สังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จะต�องมีการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร ศศ.บ. จิตวิทยา เพ่ือให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปaจจุบัน และเพ่ือให�สอดคล�องกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศน2ของมหาวิทยาลัย และความต�องการของท�องถ่ิน จึงดําเนินการเขียนโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา และเสนอให�คณะกรรมการของคณะมนุษยศาสตร2ฯ พิจารณา บัดนี้
โครงการดังกล=าวได�รับการอนุมัติแล�วเม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 
 

วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 
 1. การสํารวจข�อมูลเพ่ือใช�ประกอบการร=างหลักสูตร ขณะนี้มีแบบสอบถามท่ีรวบรวมได�แล�ว มีดังนี้ 

- ความคาดหวังของนักเรียน จํานวน 100 ชุด 
- ความคาดหวังของผู�ประกอบการ (ยังไม=ได�รับ) 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา จํานวน 20 ชุด 

 2. กําหนดแผนระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และมอบหมายให�ผู�ดําเนินโครงการไป
ศึกษาข�อมูลของมหาวิทยาลัยต=างๆ ท่ีมีการเปdดสอนหลักสูตรจิตวิทยา โดยพิจารณาร=วมกับข�อมูล     
ท่ีได�ทําการสํารวจจากแบบสอบถาม นักเรียน ผู�ประกอบการ และนักศึกษาท้ังท่ีกําลังศึกษาและท่ี
สําเร็จการศึกษาแล�ว จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแก�ไขให�เหมาะสมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ2 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF) และความต�องการของสังคม และ เสนอชื่อ
ผู�ทรงคุณวุฒิเปZนผู�วิพากษ2หลักสูตร เพ่ือประสานนัดหมายเบ้ืองต�น 
 

 ท่ีประชุม   รับทราบ  
 ปdดการประชุม    13.00 น.                                                
                                                                              (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 

                                                                  ผู�บนัทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2554 

วันท่ี 29 มิถุนายน  2554 
เวลา  9.00 – 16.00  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   9.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

1. อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 
1 ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�ท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 
 1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาและอภิปรายหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลัยต=างๆ   เปรียบเทียบกับหลักสูตรจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ป[ พ.ศ.  2550 

 2. จํานวนหน=วยกิตและโครงสร�างหลักสูตรคงไว�เหมือนเดิม คือ 
 จํานวนหน=วยกิตรวม 130 หน=วยกิต 
 โครงสร�างหลักสูตร 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม=น�อยกว=า 30 หน=วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม=น�อยกว=า 94 หน=วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน=วยกิต 

 3. ศึกษาคําอธิบายหลักสูตรของหลายๆแห=ง พบว=า ส=วนใหญ=เขียนคําอธิบายรายวิชาสั้น กระชับ    
แต=ได�ใจความและเขียนเปZนภาษาอังกฤษด�วย จึงเสนอให�คณะกรรมการทุกท=านทบทวนหรือปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชาตามแขนงวิชาท่ีตนรับผิดชอบ ส=วนวิชาเลือก ให�คณะกรรมการทุกท= านช=วยกันโดยเลือกดู                 
ตามแนวท่ีตนเองถนัด 

 4. มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
- เปลี่ยนชื่อ แขนงจิตวิทยาแนะแนว เปZน จิตวิทยาการแนะแนวและการให�คําปรึกษา 
- วิชาบังคับ เปลี่ยนชื่อวิชา จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา เปZน จรรยาบรรณสําหรับนักจิตวิทยา 
- วิชาแขนงจิตวิทยาชุมชน ปรับคําอธิบายรายวิชาบางวิชา เพ่ิมรายวิชาเลือกโดยเน�นการลงชุมชน 
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- วิชาแขนงจิตวิทยาแนะแนว รวมวิชา การวางแผนชีวิตและอาชีพ กับวิชาบริการสนเทศ  
เข�าด�วยกัน และใช�ชื่อวิชาใหม=ว=า เทคนิคการวางแผนอาชีพและการบริการสนเทศ 

- เพ่ิมรายวิชา การให�คําปรึกษาแบบกลุ=มแทนรายวิชา บริการสนเทศ 
- แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเพ่ิมรายวิชา การวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

(Career Planning and Development) 
 5. ให�คณะกรรมการตรวจสอบว=า รายวิชาเก=านั้นควรนําไปไว�ในหมวดวิชาเลือกหรือ     

ควรตัดออกเลย ส=วนรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นต�องขอรหัสวิชาและเขียนคําอธิบายรายวิชาใหม= 
  6. ในการประชุมครั้ งต=อ ไปนั้ น  ควรปรับปรุงโครงสร�างและคําอธิบายรายวิชา               
ให�เสร็จสมบูรณ2 
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ปdดการประชุม    16.00 น. 
 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                             ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 3/2554 

วันท่ี 27 กรกฎาคม  2554 
เวลา  9.00 – 12.00  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   9.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงาน       
ครั้งท่ี 2 ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและ
ขอให�ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 

 แขนงจิตวิทยาแนะแนว  
- เปลี่ยนชื่อแขนงจิตวิทยาแนะแนว เปZน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
- วิชาการวางแผนชีวิตและอาชีพ กับ วิชาบริการสนเทศ คงไว�เหมือนเดิมนําวิชาเทคนิคการเก็บ

รวบรวมข�อมูลเปZนรายบุคคลออก 
- นําวิชาจิตวิทยาเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ ไปไว�ในวิชาเลือก 
แขนงจิตวิทยาชุมชน และแขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ เปลี่ยนชื่อวิชา การประยุกต2

จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน และ การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในองค2การ เปZน การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการ
ปรึกษาในชุมชน และ การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาในอุตสาหกรรมและองค2การ  
  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ปdดการประชุม    12.00 น. 
 

 (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                            ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 4/2554 

วันท่ี 17 สิงหาคม  2554 
เวลา  9.00 – 12.00  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   9.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

 1. อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 
3 ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�ท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
            ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 

 1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได�พิจารณาถึงปรัชญาของหลักสูตรเพ่ือให�สอดคล�อง            
กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ดังนั้นจึงได�ปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงค2ของหลักสูตร  

 2. ปรับปรุงวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด�าน ดังนี้         
  (1) วิชาบังคับ 

 2513307    กลุ=มสัมพันธ2        3(3-0-6) 
 (2) วิชาแขนง  30  หน=วยกิต เลือกเรียนรายวิชาต=อไปนี้ แขนงวิชา 1 จาก 3 แขนงวิชา

ต=อไปนี้ 
ก. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม 3(2-2-5) 
2512605 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา 3(2-2-5) 
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษา 3(3-0-6) 
 และการแนะแนว  
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) 

ข.แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน 
2513606 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน 3(2-2-5) 
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ค.แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
2513705 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา 3(2-2-5) 

ในอุตสาหกรรมและองค2การ      
(3) กลุ=มวิชาเลือก 

2513601  การปรึกษาครอบครัว 3(3-0-6) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ปdดการประชุม    12.00 น. 
 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                          ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 5/2554 

วันท่ี 6  กันยายน  2554 
เวลา  9.00 – 15.30  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู= กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   9.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 4 
ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�    
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 

 1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได�มีการพิจารณารายวิชาในกลุ=มวิชาบังคับว=าควรให�
เรียนในรายวิชาใดบ�าง ได�ผลดังนี้ 

2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ                     3(3-0-6) 
2511201  จิตวิทยาท่ัวไป                           3(3-0-6) 
2511202  สรีรจิตวิทยา                              3(3-0-6) 
2511203  จิตวิทยาบุคลิกภาพ                      3(3-0-6) 
2511301  มนุษยสัมพันธ2                            3(3-0-6) 
2512209  จิตวิทยาทางปaญญา                     3(3-0-6) 
2512214  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา   3(2-2-5) 
2512222  จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา          3(3-0-6) 
2512225  จิตวิทยาการรับรู�และการเรียนรู�       3(3-0-6) 
2512601  จิตวิทยาการปรึกษา                    3(2-2-5) 
2512715  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา     3(3-0-6) 
2512716  สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา   3(2-2-5) 
2513307  กลุ=มสัมพันธ2                               3(3-0-6) 
2513908  การวิจัยทางจิตวิทยา                    3(2-2-5) 
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 2. พิจารณารายวิชาในกลุ=มแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวว=าควรให�เรียน
ในรายวิชาใดบ�าง ได�ผลดังนี้ 

2512501  การวางแผนชีวิตและอาชีพ              3(3-0-6) 
2512502  จิตวิทยาการแนะแนว                    3(3-0-6) 
2512503  เทคนิคการเก็บรวบรวมข�อมูลเปZนรายบุคคล          3(3-0-6) 
2512504  บริการสนเทศ                             3(3-0-6) 
2512602  จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม           3(2-2-5) 
2513501  การศึกษารายกรณี                        3(3-0-6) 
2513502  การจัดและการบริหารงานแนะแนว    3(3-0-6) 
2513605  การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา      3(2-2-5) 
2513907  สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
    และการแนะแนว    
2514903  โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
    และการแนะแนว      

 3. พิจารณารายวิชาในกลุ=มวิชาแขนงจิตวิทยาชุมชนว=าควรให�เรียนในรายวิชาใดบ�าง     
ได�ผลดังนี้ 

2512304  จิตวิทยาสิ่งแวดล�อม                      3(3-0-6) 
2512703  จิตวิทยาสุขภาพ                          3(3-0-6) 

8251330   จิตวิทยาชุมชน                            3(3-0-6) 
2513316  จิตวิทยาเพศและสังคม               3(3-0-6) 
2513318  จิตวิทยาครอบครัว                      3(3-0-6) 
2513606  การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน    3(2-2-5) 
2513701  จิตวิทยาการติดต=อสื่อสารและการชักชวน     3(3-0-6) 
2513703  การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน        3(2-2-5) 
2513905  สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน  3(2-2-5) 
2514904  โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน      3(2-2-5) 

 4. พิจารณารายวิชาในกลุ=มวิชาแขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การว=าควรให�เรียน     
ในรายวิชาใดบ�าง  ได�ผลดังนี้ 

2512303  จิตวิทยาการจูงใจ                       3(3-0-6) 
2512704  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ     3(3-0-6) 
2512705  จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค       3(3-0-6) 
2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2   3(3-0-6) 
2512710  จิตวิทยาการบริการ                      3(3-0-6) 
2513301  กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2           3(3-0-6) 
2513704  การฝ_กอบรมในองค2การอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
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2513705  การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา   3(2-2-5) 
    ในอุตสาหกรรมและองค2การ               
2513906  สัมมนาและศึกษาดูงาน    3(2-2-5) 
   ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ                
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 3(2-2-5) 

 5. จากการท่ีมีการประชุมในครั้งท่ี 2/2552 เรื่องการปรับคําอธิบายรายวิชาสรุปมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาท้ังหมด 26 รายวิชา เพ่ิมคําอธิบายรายวิชามา 1 รายวิชา 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ปdดการประชุม    15.30 น. 
 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                          ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2554 

วันท่ี 22 กันยายน  2554 
เวลา  13.00 – 15.30  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   9.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 5 
ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�ท่ี
ประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 

1. คณะกรรมการร=วมตรวจสอบโครงสร�างหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชาท้ังหมด       
และปรับแก�ไขความถูกต�อง ภาษา และการพิมพ2   

2. การติดตามความพร�อมในการการวิพากษ2หลักสูตร และ ติดตามเพ่ือขอการยืนยัน     
จากผู�ทรงคุณวุฒิ   

3. การเตรียมเอกสารเพ่ือใช�ในวันวิพากษ2หลักสูตร และส=งให�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
4. มอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติงานในวันวิพากษ2หลักสูตร วันท่ี 28 กันยายน 2554 
5. ปรับปรุง Power point นําเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตร 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ และดําเนินการ 
  

ปdดการประชุม    15.30 น. 
 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                           ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 7/2554 

วันท่ี 28 กันยายน  2554 
เวลา  8.30 – 16.30  น.  ห.อง ประชุมบัวเผ่ือน อาคารสมเด็จเจ.าฟyาวไลยอลงกรณ" 

 
ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. ผศ.เอก ศรีเชลียง คณบดีคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 
2. รศ.วิมล เหมือนคิด ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
3. ผศ.วิมล อยู=ไว ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
4. รศ.ดร.สุรพล พยอมแย�ม ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
5. รศ.ดร.มานพ ชูนิล ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
6. ผศ.ดร.นันทนา วงษ2อินทร2 ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
7. คุณอุบล สาธิตะกร ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
8. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
9. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
10. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
11. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
12. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
13. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมวิพากษ2หลักสูตร เวลา   8.30 น.    
 ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�วิพากษ2หลักสูตรได�มีการเสนอแนะ โดยได�สรุปและปรับตาม
ข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้ 
1. โครงสร�างหลักสูตร 

- มีความเหมาะสม แต=ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในการแบ=งกลุ=ม พบว=า แบ=งเปZน 3 กลุ=ม ซ่ึง
โดยหลักแบ=งเปZน 4 กลุ=ม แยกกลุ=มมนุษย2และสังคม 

- ในส=วนกลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน=วยกิต ซ่ึงผู�ทรงคุณวุฒิได�แนะนําว=า ในปaจจุบัน
ภาษาอังกฤษมีความจําเปZน จึงอยากให�ทางหลักสูตรได�เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือเริ่ม
การทํางาน เน�นการเตรียมตัวสมัครงาน การพูดแนะนําตนเอง รวมท้ังการเขียนประวัติส=วนตัว 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     กลุ=มวิชาบังคับ     
 2.1 ควรมีรายวิชาสุขภาพจิต เพ่ือเปZนการเพ่ิมศักยภาพให�กับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา
เพราะทางสังคมภายนอกมองว=าบัณฑิตท่ีจบทางด�านจิตวิทยาควรจะมีความรู�ความเข�าใจในพฤติกรรม
มนุษย2 การป}องกันการแนะนําเรื่องสุขภาพจิตเบ้ืองต�นได� และความเข�าใจในโรคทางจิตเวชได�อย=าง
ถูกต�อง 
         กลุ=มวิชาแขนง  ควรมีการปรับเปลี่ยนในบางรายการ ได�แก= 
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 2.2 เห็นด�วยกับการเปลี่ยนชื่อแขนงจิตวิทยาการแนะแนว เปZน จิตวิทยาการปรึกษาและ  
การแนะแนว แต=ควรเพ่ิมในกลุ=มของการปรึกษาให�มีเนื้อหาท่ีเน�นไปทางการปรึกษา เพราะวิชาท่ีบรรจุ
ในหลักสูตรจะเปZนแนะแนวมากกว=า  
 2.3 แขนงจิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ควรเพ่ิมคําว=า เบ้ืองต�น ในรายวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวเบ้ืองต�น 
 2.4 แขนงจิตวิทยาชุมชน ตรวจสอบวิชาจิตวิทยาสุขภาพ จะมีความซํ้าซ�อนกับวิชาสุขภาพจิต
หรือไม=  
 2.5 แขนงจิตวิทยาชุมชน ควรปรับวิชาจิตวิทยาชุมชนเปZนจิตวิทยาชุมชนเบ้ืองต�น 
 2.6 แขนงจิตวิทยาชุมชน ควรหาจุดเด=นของตนเอง และเน�นเพ่ิมรายวิชาประเภท 
Prevention อาจปรับเปลี่ยนวิชาการฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาปรึกษาในชุมชน เปZนวิชาท่ีเปZนแนวทางการ
ป}องกันให�กับชุมชน เช=น การสร�างความเข�มแข็งในชุมชน 
 2.7 แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพ่ิมวิชาทางด�านการพัฒนาองค2การ และ 
การยศาสตร2เพ่ือความปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมจุดเด=นให�กับทางหลักสูตร   
 ประเด็นอ่ืนๆ  
 - ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงค2ให�กระชับให�ได�ใจความมากข้ึน 
 - แนะนําให�เพ่ิมวิชาทางด�าน Growth Psychology และเรียนรู�จิตวิทยาท้ังในศาสตร2ของ
ตะวันตกและตะวันออก 

- ควรตรวจสอบการสะกดคําและการใช�ภาษาอังกฤษให�ถูกต�อง 
- วิชาจิตวิทยาความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล เนื้อหามีความซับซ�อนกับวิชามนุษยสัมพันธ2 

หรือไม= หากมีความซํ้าซ�อนให�ปรับ 
 - ความเหมาะสมของคําอธิบายรายวิชา ควรปรับเปลี่ยนให�มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึง

ลักษณะการเขียนท่ีสั้น กระชับ อาจทําให�ผู�สอนข�ามบางเนื้อหาไป จึงควรเขียนท่ีละเอียด ชัดเจน 
เพ่ือให�ผู�สอนหรือผู�ท่ีมาสอนในรายวิชานั้นๆ เข�าใจ 

 - ควรเพ่ิมอาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ และดําเนินการ 

ปdดการประชุม 16.30 น. 
 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                            ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 8/2554 

วันท่ี 29 กันยายน  2554 
เวลา  13.00 – 15.30  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู= กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   13.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 6 
ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�    
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 
 จากท่ีมีการประชุมวิพากษ2หลักสูตรเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2554 ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�
วิพากษ2หลักสูตรได�มีการเสนอแนะ โดยได�สรุปและปรับตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ดังนี้ 

- ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงค2ให�กระชับได�ใจความมากข้ึน 
- ควรเพ่ิมวิชาสุขภาพจิตไว�ในวิชาบังคับ 
- วิชาจิตวิทยาการปรึกษา ในระดับปริญญาตรีนั้นน=าจะสอนเพียงจิตวิทยาการปรึกษา

เบ้ืองต�น และควรเน�นให�ฝ_กปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 
- แนะนําให�เพ่ิมวิชาทางด�าน Growth Psychology และเรียนรู�จิตวิทยาท้ังในศาสตร2ของ

ตะวันตกและตะวันออก 
- แขนงจิตวิทยาแนะแนวควรเพ่ิมรายวิชาทางการปรึกษามากข้ึน  
- แขนงจิตวิทยาชุมชน ควรหาจุดเด=นของตนเอง และเน�นเพ่ิมรายวิชาประเภท 

Prevention 
- แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพ่ิมรายวิชาการยศาสตร2 ท่ีเน�นเรื่องความ

ปลอดภัยในการทํางาน และวิชาการพัฒนาองค2การ ส=วนวิชาการประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษา ใน
อุตสาหกรรมและองค2การนั้น นักศึกษาได�เรียนรายวิชาการปรึกษามาเพียง 1 รายวิชา จึงอาจไม=
สามารถให�คําปรึกษาได�  
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- ควรตรวจสอบการสะกดคําและการใช�ภาษาอังกฤษให�ถูกต�อง 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ และดําเนินการ 

ปdดการประชุม    15.30 น. 

 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                          ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 9/2554 

วันท่ี 5 ตุลาคม  2554 
เวลา  8.30 – 16.30  น.  ห.อง ประชุมบัวเผ่ือน อาคารสมเด็จเจ.าฟyาวไลยอลงกรณ" 

 
ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. ผศ.เอก ศรีเชลียง คณบดีคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 
2. รศ.วิมล เหมือนคิด ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
3. ผศ.วิมล อยู=ไว ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
4. ผศ.ดร.ถวัลย2 เนียมทรัพย2 ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
5. ผศ.สุวรรณิน คณานุวัฒน2 ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
6. อาจารย2 ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง ผู�ทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร 
7. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
8. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
9. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
10. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
11. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู= กรรมการ 
12. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมวิพากษ2หลักสูตร เวลา   8.30 น.    

 ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�วิพากษ2หลักสูตรได�มีการเสนอแนะ โดยได�สรุปและปรับตาม
ข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้ 

1.1 ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรให�กระชับได�ใจความและปรับวัตถุประสงค2ให�
สอดคล�องกับมาตรฐานผลการเรียนรู�มากข้ึน 

1.2 แขนงจิตวิทยาแนะแนวควรเพ่ิมรายวิชาทางการปรึกษามากข้ึน และควรเพ่ิมงาน
บริการท้ัง5 ด�านของการแนะแนวด�วย 

1.3 แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพ่ิมรายวิชาการยศาสตร2 ท่ีเน�นเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางาน และวิชาการพัฒนาองค2การ ส=วนวิชาการประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษา       
ในอุตสาหกรรมและองค2การนั้น นักศึกษาได�เรียนรายวิชาการปรึกษามาเพียง 1 รายวิชา จึงอาจไม=
สามารถให�คําปรึกษาได� 

1.4 ปรับเนื้อหาสถานการณ2ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเก่ียวข�องอย=างไร 
         1.5 เรื่องของการปรับปรับปรุงหลักสูตรท่ีเน�นผู�เรียนเปZนศูนย2กลางเปZน เน�นผู�เรียนเปZน
สําคัญ 

1.6 ในหมวดท่ี  4 ควรมีการปรับ คุณลักษณะพิ เศษของบัณ ฑิต ให� สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค2ของหลักสูตร 
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1.7 จํานวนหน=วยกิตในบางวิชาท่ีเปZนเบ้ืองต�น ควรจะเปZน 3(3-0-6) และเขียนให�ชัดเจน    
ส=วนวิชาท่ีเปZนลักษณะของการฝ_กปฏิบัติ ควรเขียนให�ชัดเจน เข�าใจง=าย  

1.8 แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การในวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
เบ้ืองต�น ควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับ ขวัญ และแรงจูงใจ 

1.9 แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพ่ิมอาจารย2ให�กับทางแขนงเพ่ือเปZนการ
เสริมศักยภาพและการดูแลนักศึกษาได�อย=างท่ัวถึง ซ่ึงในแขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ     
มีอาจารย2เพียง 1 ท=าน อาจไม=สามารถดูแลท่ัวถึงได� รวมท้ังรอบๆมหาวิทยาลัยนั้น แวดล�อมไปด�วย
นิคมอุตสาหกรรมท่ีจะเปZนประโยชน2ท้ังต=อหลักสูตรและนิคม ซ่ึงสามารถจะผลิตบัณฑิตป}อนเข�าสู=นิคม
อุตสาหกรรมได�เปZนอย=างดี 

 
 
ปdดการประชุม    16.30 น. 
 
 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                             ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 10/2554 

วันท่ี 6 ตุลาคม  2554 
เวลา  10.00 – 16.30  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 
 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 8 

ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�    
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 
 จากท่ีมีการประชุมวิพากษ2หลักสูตรเม่ือวันท่ี 5 ตุลคม 2554 ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�วิพากษ2หลักสูตร    
ได�มีการเสนอแนะ โดยคณะกรรมการได�ร=วมกันสร�างรหัสวิชาข้ึนมาใหม=และเพ่ิมเติมรายวิชา      
พร�อมปรับตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้ 
กลุ=มวิชาบังคับ 

 2511201 จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
 2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ  3(3-0-6) 
 2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) 
 2511202 สรีรจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512209 จิตวิทยาทางปaญญา   3(3-0-6) 
 2512225 จิตวิทยาการรับรู�และการเรียนรู�  3(3-0-6) 
 2512222 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา   3(3-0-6) 
 2512715 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา  3(3-0-6) 
 2512202 สุขภาพจิต   3(3-0-6) 
 2513319 กลุ=มสัมพันธ2   3(2-2-5) 
 2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองต�น   3(3-0-6) 
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 2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา  3(2-2-5) 
 2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา                    3(2-2-5) 
 กลุ8มวิชาแขนง   
 ก. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบ้ืองต�น         3(3-0-6) 
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ              3(3-0-6) 
2512504 บริการสนเทศ                             3(3-0-6) 
2513501 การศึกษารายกรณี                       3(3-0-6) 
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา          3(2-2-5) 
2513608  การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล  3(2-2-5) 
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม          3(3-0-6) 
2513609 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม     3(2-2-5) 
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษา  3(2-2-5) 
  และการแนะแนว   
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) 

 ข. แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน 
2513308 จิตวิทยาชุมชนเบ้ืองต�น   3(3-0-6) 
2512703 จิตวิทยาการป}องกันและการส=งเสริมสุขภาพ   3(3-0-6) 
2513316 จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศและสังคม  3(3-0-6) 
2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดล�อม                      3(3-0-6) 
2513318 จิตวิทยาครอบครัว                      3(3-0-6) 
2513715 จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห2   3(3-0-6) 
2513703 การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน        3(3-0-6) 
2513716 จิตวิทยาเพ่ือการสร�างความเข�มแข็งในชุมชน   3(3-0-6) 
2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน      3(2-2-5) 
2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน     3(2-2-5) 

 ค.แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเบ้ืองต�น   3(3-0-6) 
2512303  จิตวิทยาการจูงใจ   3(3-0-6) 
2512710  จิตวิทยาการบริการ                     3(3-0-6) 
2512709  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2   3(3-0-6) 
2513718  การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  และองค2การ     
2513719   การพัฒนาองค2การ                       3(3-0-6) 
2513301  กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2           3(3-0-6) 
2513704  การฝ_กอบรมในองค2การอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
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2513906  สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
  และองค2การ              
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 3(2-2-5) 

 กลุ8มวิชาเลือก 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                  3(3-0-6) 
2512103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น                  3(3-0-6) 
2513103 จิตวิทยาวัยผู�ใหญ=และผู�สูงอายุ         3(3-0-6) 
2511301 มนุษยสัมพันธ2                            3(3-0-6) 
2512226 ความคิดสร�างสรรค2                     3(3-0-6) 
2512714 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน     3(3-0-6) 
2512208 จิตวิทยาการทดลอง                     3(2-2-5) 
2513714 ปรับพฤติกรรม                           3(3-0-6) 
2512707 จิตวิทยาประยุกต2เพ่ือการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
2512402 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ   3(3-0-6) 
2513310 จิตวิทยาการเปZนผู�นํา                   3(3-0-6) 
2513309 จิตวิทยาสังคม                           3(3-0-6) 
2513717 การจัดการความขัดแย�งและการเจรจาต=อรอง  3(3-0-6) 
2512705  จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค       3(3-0-6) 
2513702  จิตวิทยาการโฆษณาเพ่ือการตลาด    3(3-0-6) 
2513320 จิตวิทยาเพ่ือความงอกงามส=วนบุคคล  3(3-0-6) 
2512401 จิตวิทยาอปกติ                           3(3-0-6) 
2513601 การปรึกษาครอบครัว                   3(3-0-6) 
3561204 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ 
2513801 การเตรียมฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา   2(90) 
2514801 การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา    5(350) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ปdดการประชุม    16.30 น. 

 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                          ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 11/2554 

วันท่ี 8 ธันวาคม  2554 
เวลา  10.00 – 14.30  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 

 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงาน        
ครั้งท่ี 10  ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อย
และขอให�ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 แจ.งให.ทราบและหารือเพ่ือพิจารณา 
 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=าได�ส=งหลักสูตร
ให�กับผู�ทรงคุณวุฒิทาง E-mail และผู�ทรงได�มีข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

- วิชาจิตวิทยาแนะแนวเบ้ืองต�น ควรปรับคําอธิบายรายวิชาเขียนให�ครอบคลุมภาระงาน
แนะแนวท้ัง5 ด�าน  

- ปรับ คําอธิบายรายวิชา ในวิชาสถิติและโปรแกรมคอมพิว เตอร2สําหรับสาขา
จิตวิทยา 

- ในบางรายวิชาควรเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให�มีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือให�ผู�สอน
มีความเข�าใจตรงกัน เพ่ือป}องกันการสับสน 

- บุคลากรผู�สอนทางด�านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การมีไม=เพียงพอ เสนอให�เพ่ิม
อาจารย2สาขานี้ 

- นําข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุง แก�ไขทีละรายวิชาและเรียบเรียง  
ให�สอดคล�องกับข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิ 

- ตรวจสอบรหัสวิชาให� ถูกต�องตามลักษณะเนื้ อหา และลํา ดับก=อนหลัง 
- การเตรียมการจัดพิมพ2เอกสารเพ่ือเสนอให�สํานักวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ 

และนําเสนอเข�าสู=สภาวิชาการ   มอบเลขาฯ ดูแลการพิมพ2  พิสูจน2อักษร รูปเล=ม 
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มติท่ีประชุม รับทราบ และดําเนินการ 

ปdดการประชุม    14.30 น. 

 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                           ผู�บันทึกการประชุม 
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สรุปรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 12/2554 

วันท่ี 26 ธันวาคม  2554 
เวลา  10.00 – 14.30  น.  ห.อง 8205 

ผู.เข.าร8วมประชุม 
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉํ่า ประธาน 
2. อาจารย2วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการ 
3. อาจารย2หทัยรัตน2 อ=วมน�อย กรรมการ 
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2 กรรมการ  
5. อาจารย2ดวงกมล ทองอยู=  กรรมการ 
6. อาจารย2ศิริวรรณ กําแพงพันธ2 เลขานุการ 
            
เริ่มประชุมเวลา   10.00 น.   วาระการประชุมมีดังนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม 
 อาจารย2มนฤดี  ช=วงฉํ่า ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ได�แจ�งท่ีประชุมว=ารายงานครั้งท่ี 

11  ให�คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านได�ทราบและได�แก�ไขรายงานการประชุมเปZนท่ีเรียบร�อยและขอให�    
ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด�วย 
           ท่ีประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี 2 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณา 

1. ปรับแก�ตามท่ีสํานักวิชาการและงานทะเบียนเสนอ โดยมีข�อเสนอโดยสรุปดังนี้ ปรับใน
เรื่องแบบฟอร2มให�ถูกต�อง   รหัสวิชาให�ใช�ตามหลักสูตร 2550 ในวิชาใหม=ให�ต้ังรหัสวิชาโดยใช�
หลักการตามหลักสูตรป[ 2550 เพ่ิมวิชาทางด�านสหกิจศึกษาในหมวดวิชาฝ_กประสบการณ2 และเพ่ิม
เอกสารในภาคผนวกให�สมบูรณ2  

2. ตรวจสอบรหัสวิชาให�ถูกต�องตามลักษณะเนื้อหา และตามลําดับก=อนหลัง 
3. การเตรียมการจัดพิมพ2เอกสารเพ่ือเสนอให�สํานักวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ 

และนําเสนอเข�าสู=สภาวิชาการ   มอบเลขาฯ ดูแลการพิมพ2  พิสูจน2อักษร รูปเล=ม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และดําเนินการ 

ปdดการประชุม    14.30 น. 

 

  (นางสาวศิริวรรณ  กําแพงพันธ2) 
                                                                                         ผู�บันทึกการประชุม 



104 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี 
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"  ในพระบรมราชูปถัมภ" 

ปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ (พ.ศ. 2552) 
พ.ศ. 2553 

 
14. ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี 

ภาษาอังกฤษ General Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University  
Under  the  Royal Patronage 

15. หน8วยงานท่ีรับผิดชอบ   
งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี 

16. หลักการและเหตุผล  
3.1 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให�มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา โดยได�จัด ทํ ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห= งชาติ                
เพ่ือประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต=ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา ให�มุ=งสู=เป}าหมายเดียวกัน คือ   
ผลิตบัณฑิตได�อย=างมีคุณภาพ โดยกําหนดให�คุณภาพของบัณฑิตต�องเปZนไปตามกรอบมาตรฐาน     
ผลการเรียนรู�ท่ีคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด  อย=างน�อย 5 ด�าน ดังนี้ 

1)  ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
2)  ด�านความรู� 
3)  ด�านทักษะทางปaญญา 
4)  ด�านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5)  ด�านทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูป ถัมภ2  จังหวัดปทุมธานี           

จึงนํารายวิชาเดิมของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มาพิจารณาผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2552  โดยวิธีการจัดประชุมอาจารย2ผู�สอนเพ่ือวางแผนจัดทําหลักสูตร 
ตามแนวทางการจัดทํารายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือสรุปภาพรวมของหมวดวิชาว=าสามารถ
ตอบสนองมาตรฐานผลการเรียนรู� 5 ด�าน ดังกล=าวข�างต�นได�  ประกอบกับในปaจจุบันหลักสูตรต=างๆ 
ของมหาวิทยาลัยได�ดําเนินการปรับปรุงและมีการพัฒนาหลักสูตรใหม=ๆเพ่ิมเติมอยู=เสมอ การจัดทํา
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปก็จะเปZนประโยชน2 ให�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสามารถนํา
เอกสารนี้ไปแนบกับหมวดวิชาชีพในแต=ละหลักสูตรได� 

3.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี 

1) เปZนผู�มีความรู�ความสามารถ มีทักษะในวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห2อย=างมีเหตุผล 
สามารถนําความรู�และทักษะไปประยุกต2ใช�ในการดํารงชีวิต 



106 

 

2) มีทักษะพ้ืนฐานด�านภาษาและคอมพิวเตอร2เพ่ือสื่อสารได�อย=างมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ศึกษาค�นคว�าหาความรู�ด�วยตนเองจากแหล=งข�อมูลต=างๆ  ด�วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหม่ันเพียรในการประกอบการงานอาชีพด�วยใจรัก ดํารงชีวิต
ได�อย=างเหมาะสม 

4) มีความรักความผูกพันต=อท�องถ่ิน ภาคภูมิใจในคุณค=าของความเปZนไทย ภูมิปaญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ2สิ่งแวดล�อม 

5) มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  สมบูรณ2 ท้ังร=างกายและจิตใจ 
3.3 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

เปZนวิชาท่ีมุ=งพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�อย=างกว�างขวาง มีคุณธรรม มีโลกทัศน2ท่ีกว�างไกล      
มีความเข�าใจธรรมชาติ  ตนเอง  ผู�อ่ืน  และสังคม เปZนผู�มีความรู�  คิดอย=างมีเหตุผลสามารถใช�ภาษา 
ในการติดต=อสื่อสารความหมายได�ดี ตระหนักในคุณค=าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และประชาคมนานาชาติ 
เพ่ือเปZนบัณฑิตท่ีสมบูรณ2ท้ังร=างกายและจิตใจ สามารถนําความรู�ไปใช�ในการดําเนินชีวิต และดํารงตน
อยู=ในสังคมได�เปZนอย=างดี 

3.4 วัตถุประสงค2ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู�เรียนให�มีคุณธรรม  จริยธรรม เปZนพลเมืองดี ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย2เปZนประมุข และปฏิบัติตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท 
2) เพ่ือเสริมสร�างความสามารถในการใช�ภาษา  การคิด  การแก�ปaญหา  ความเข�าใจตนเองและผู�อ่ืน 

การรู�เท=าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยู=ในสังคมได�อย=างมีความสุข 
3) เพ่ือสร�างความตระหนักในคุณค=าของศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ2ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล�อม 
4) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช�วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการเรียนรู�และการดํารงชีวิต 

17. กําหนดการเปIดสอน 
เปdดสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ต้ังแต=ภาคการศึกษาท่ี 1           

ป[การศึกษา 2554 เปZนต�นไป  
18. อาจารย"ผู.สอน 

อาจารย2ผู�สอนมีท้ังอาจารย2ประจําจากคณะต=างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2        
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี และอาจารย2พิเศษท่ีมหาวิทยาลัยเชิญมา ท้ังนี้อาจารย2ผู�สอน
จะต�องเปZนผู�มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�นักศึกษาสําเร็จไปเปZนบัณฑิตท่ีเปZนไป
ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้อาจารย2ผู�สอนวิชาเดียวกันจะต�องร=วมกันจัดทํา
รายละเอียดของวิชา เพ่ือให�การสอนเปZนไปในแนวเดียวกัน 
19. นักศึกษา 

นักศึกษาท่ีเข�าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ท่ีนํารายวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตามหลักสูตรนี้บรรจุไว�ในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 
20. หลักสูตร 

การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 
จังหวัดปทุมธานี  มีแนวคิดดังนี้ 
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1) โครงสร�างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครอบคลุมสาระของกลุ=มวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 
กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร2คณิตศาสตร2และเทคโนโลยี รวมกันไม=น�อยกว=า  30 
หน=วยกิต ซ่ึงเปZนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548   

2) โครงสร�างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอบสนองต=อคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค2        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2  ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี  
 
21. โครงสร.างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

โครงสร�างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปประกอบด�วย 3 กลุ=มวิชา  ดังต=อไปนี้ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                           30 หน=วยกิต 

- กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร                             9 หน=วยกิต 
- กลุ=มวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2               13 หน=วยกิต 

   บังคับเรียน                                           11    หน=วยกิต 
   เลือกเรียน                                             2 หน=วยกิต  

- กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร2คณิตศาสตร2และเทคโนโลยี     8  หน=วยกิต 
   บังคับเรียน                                             6 หน=วยกิต 
   เลือกเรียน                                              2 หน=วยกิต 

กระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
- กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   9 หน=วยกิต 

9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
             Thai for Communication 
9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
             English for Communication 
9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียน     3(3-0-6) 

English for Study Skills Development 
-  กลุ=มวิชามนุษยศาสตร2 และสังคมศาสตร2          13      หน=วยกิต 

บังคับเรียน                                                 11 หน=วยกิต 
9000201 มนุษย2กับการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 
           Man and Life Enhancement 
9000202 พลวัตทางสังคม           3(3-0-6)     
           Social Dynamics 
9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท            3(3-0-6) 
             To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King  
9000204 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมาย       2(2-0-4) 
             Fundamental Knowledge of Law 
เลือกเรียน                                       2 หน=วยกิต 
9000205 สิ่งแวดล�อมกับการดํารงชีวิต   2(2-0-4) 
             Environment and Living  
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9000206 สุนทรียภาพของชีวิต                           2(2-0-4)  
        Aesthetics for Life 

-  กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร2คณิตศาสตร2และเทคโนโลยี   8   หน=วยกิต 
บังคับเรียน                       6    หน=วยกิต 
9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต   3(2-2-5) 
             Information Technology for Living 
9000302 วิทยาศาสตร2เพ่ือคุณภาพชีวิต         3(3-0-6) 
              Science for Quality of Life 
เลือกเรียน                          2 หน=วยกิต 
9000303 การคิดและการตัดสินใจ             2(2-0-4) 
            Thinking and Decision Making 
9000304 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 

        Exercise for Quality of Life Development 
22. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน  

ผลการเรียนรู�ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปZนดังนี้ 
9.1  คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1  ผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม  
1) สามารถจัดการปaญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช�ดุลยพินิจ ทางค=านิยม และ

ความรู�สึกของผู�อ่ืน  
2) แสดงออก ซ่ึ งพฤติกรรมทางด� าน คุณ ธรรมและจริยธรรม  เช= น  มี วินั ย                 

มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย2สุจริต เสียสละ 
3) ประพฤติตนเปZนแบบอย=างท่ีดีต=อผู� อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข�อบังคับต=างๆ ขององค2กรและสังคม 
9.1.2  กลยุทธ2การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม  

1) สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง  
2) บรรยายพิเศษโดยผู�มีประสบการณ2 หรือผู�นําในแต=ละศาสนา 
3) สอนโดยใช�กรณีศึกษาและอภิปรายร=วมกัน 
4) ผู�สอนแสดงแบบอย=างท่ีดี 

9.1.3  กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม  
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
2) ให�ทํางานเปZนกลุ=มและรายงานผลงาน  
3) กําหนดหัวข�อทางคุณธรรมและจริยธรรมให�ผู�เรียนอภิปราย  
4) สร�างแบบสอบถามให�ผู�เรียนแสดงความคิดเห็น 

9.2  ความรู� 
9.2.1 ผลการเรียนรู�ด�านความรู�  

1) มีองค2ความรู�พ้ืนฐานท่ัวไปอย=างกว�างขวางและเปZนระบบ และเข�าใจหลักการใน
การดํารงชีวิต  
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2) มีความเข�าใจเก่ียวกับความก�าวหน�าของความรู�เฉพาะด�าน และตระหนักถึง
งานวิจัยในปaจจุบันท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ปaญหา  

3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบั ติ กฎระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ2 

9.2.2 กลยุทธ2การสอนท่ีใช�พัฒนาการเรียนรู�ด�านความรู�  
1) อภิปรายเปZนกลุ=มโดยให�ผู�สอนต้ังคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู�เรียนเปZนศูนย2กลาง 
2) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ  
3) ให�ค�นคว�าทํารายงาน 
4) ศึกษานอกสถานท่ี  
5) การสาธิตและฝ_กภายในห�องปฏิบัติการ  

9.2.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรู�ด�านความรู�  
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให�คะแนน 
2) ประเมินจากรายงานท่ีให�ค�นคว�า 
3)  ประเมินจากงานท่ีได�รับมอบหมาย 
4) ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานท่ี  

9.3  ทักษะทางปaญญา 
9.3.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางปaญญา 

1) สามารถค�นหาข�อเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูล แนวคิดและ
หลักฐานใหม=ๆ จากแหล=งข�อมูลท่ีหลากหลาย และใช�ข�อมูลท่ีได�ในการแก�ไขปaญหาและงานอ่ืนๆ     
ด�วยตนเอง 

2) สามารถศึกษาปaญหาท่ีค=อนข�างซับซ�อนและเสนอแนะแนวทางในการแก�ไข      
ได�อย=างสร�างสรรค2 โดยคํานึงถึงความรู�ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ2ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ 

3) สามารถใช� ทักษะและความเข�าใจในเนื้ อหาสาระในการแก� ไขปaญหาได�        
อย=างเหมาะสม 

9.3.2  กลยุทธ2การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะทางปaญญา 
1) ศึกษาโดยการใช�กรณีศึกษา  
2) อภิปรายเปZนกลุ=ม 
3) พัฒนางานท่ีได�รับมอบหมาย 
4) กําหนดให�มีรายวิชาท่ีต�องใช�ทักษะในการคํานวณ  

9.3.3  กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางปaญญา  
1) ประเมินโดยการสอบ 
2) ประเมินโดยการเขียนรายงาน  
3) ประเมินจากผลงานท่ีได�รับมอบหมาย  
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9.4  ทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 
9.4.1 ผลการเรียนรู�ด� านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างตัวบุคคลและความสามารถ             

ในการรับผิดชอบ   
1) มีส=วนช=วยเอ้ือต=อการแก�ปaญหาในกลุ=มได�อย=างสร�างสรรค2 
2) สามารถแสดงความเปZนผู�นํา และรู�จักใช�นวัตกรรมในการแก�ไขปaญหา 
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห2ปaญหาได�อย=างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง 

และของกลุ=ม 
4) รับผิดชอบในการเรียนรู� รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพอย=างต=อเนื่อง 

9.4.2 กลยุทธ2การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

1) มอบหมายงานเปZนกลุ=มย=อยและแบ=งหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
2) ศึกษาโดยใช�กรณีศึกษา 

9.4.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

1) ให�ผู�เรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน  
3) ประเมินจากงานท่ีได�รับมอบหมาย  

9.5  ทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.5.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1) ศึกษาและทําความเข�าใจในประเด็นปaญหา และเลือกใช�เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร2อย=างเหมาะสมเพ่ือแก�ไขปaญหา 
2) สื่อสารได�อย=างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใช�รูปแบบของ

การนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ=มบุคคลท่ีแตกต=างกันได�  
3) ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประมวลผลแปลความหมาย 

และนําเสนอข�อมูลสารสนเทศอย=างสมํ่าเสมอ 
9.5.2  กลยุทธ2การสอนท่ีใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) ทดสอบความสามารถด�านภาษาโดยการสอบและการสัมภาษณ2 
2) บูรณาการการใช�เทคโนโลยีในรายวิชาท่ีเก่ียวข�อง 
3) แก�ปaญหาโจทย2โดยใช�คณิตศาสตร2หรือสถิติ 

9.5.3  กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร   
และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ประเมินผลจากการสอบข�อเขียนและสอบปากเปล=า 
2) ประเมินผลการใช�คอมพิวเตอร2 
3)  แก�ปaญหาโจทย2ทางคณิตศาสตร2  
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10.  มาตรฐานผลการเรียนรู.ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
10.1  ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจัดการปaญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช�ดุลยพินิจ ทางค=านิยม และความรู�สึก
ของผู�อ่ืน  

2) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด�านคุณธรรมและจริยธรรม เช=น มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย2สุจริต เสียสละ 

3) ประพฤติตนเปZนแบบอย=างท่ีดีต=อผู�อ่ืนท้ังทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข�อบังคับต=างๆ ขององค2กรและสังคม 

10.2  ด�านความรู� 
1) มีองค2ความรู� พ้ื นฐานท่ั วไปอย= างกว�างขวางและเปZ นระบบ และเข� าใจหลักการ                 

ในการดํารงชีวิต 
2) มีความเข�าใจเก่ียวกับความก�าวหน�าของความรู�เฉพาะด�าน และตระหนักถึงงานวิจัย              

ในปaจจุบันท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ปaญหา 
3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ2 

10.3  ด�านทักษะทางปaญญา 
1) สามารถค�นหาข�อเท็จจริง ทําความเข�าใจและประเมินข�อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม=ๆ 

จากแหล=งข�อมูลท่ีหลากหลาย และใช�ข�อมูลท่ีได�ในการแก�ไขปaญหาและงานอ่ืนๆ ด�วยตนเอง 
2) สามารถศึกษาปaญหาท่ี ค= อนข� างซับซ� อนและเสนอแนะแนวทางในการแก� ไข                  

ได�อย=างสร�างสรรค2 โดยคํานึงถึงความรู�ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ2ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ     
จากการตัดสินใจ 

3) สามารถใช�ทักษะและความเข�าใจในเนื้อหาสาระในการแก�ไขปaญหาได�อย=างเหมาะสม 
10.4  ด�านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีส=วนช=วยและเอ้ือต=อการแก�ปaญหาในกลุ=มได�อย=างสร�างสรรค2  
2) สามารถแสดงความเปZนผู�นํา และรู�จักใช�นวัตกรรมในการแก�ปaญหา  
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห2ปaญหาได�อย=างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ=ม  
4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู�และพัฒนาตนเองอย=างต=อเนื่อง 

10.5 ด�านทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ศึกษาและทําความเข�าใจในประเด็นปaญหา  และเลือกใช�เทคนิคทางสถิติ  หรือคณิตศาสตร2

อย=างเหมาะสมเพ่ือแก�ไขปaญหา  
2) สื่อสารได�อย=างมีประสิทธิภาพท้ังในการพูด การเขียน และเลือกใช�รูปแบบของการนําเสนอ

ท่ีเหมาะสมสําหรับกลุ=มบุคคลท่ีแตกต=างกันได� 
3) ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ

นําเสนอข�อมูลสารสนเทศอย=างสมํ่าเสมอ 
 



 

 

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู.สู8กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

ลําดับ Course 
1 คุณธรรม  
จริยธรรม 

2 ความรู� 3 ทักษะทางปaญญา 4 ทักษะทางสังคม 
5 ทักษะการ
วิเคราะห2ฯ 

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

1 มนุษย2กับการดาํเนินชีวิต  � � � � � � � � � � � � � � � � 

2 พลวัตทางสังคม  � � � � � � � � � � � � �  � � 

3 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  � � � � � � � � � � � � � � � � 

4 ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย  � � � � � � � � � � � � � � � � 

5 สิ่งแวดล�อมกับการดํารงชีวิต  � � � � � � � � � � � � � � � � 

6 สุนทรียภาพของชีวิต  � � � �     � �  � �  � � 

7 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  � � � �  � �  �    �  � � 

8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  � � � �  � �  � � � � �  � � 

9 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน   �  � � � �  � � � � �  � � 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  � �  �  � �  � � �  �  � � 

11 วิทยาศาสตร2เพื่อคุณภาพชีวิต  � � � � � � � � � � � � � � � � 

12 การคิดและการตัดสินใจ  � � � � �  � � � � � � � �   

13 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  � � � �  � �  � � �  � � �  
 

�  ความรับผิดชอบหลัก     �   ความรับผิดชอบรอง
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11. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา 
11.1  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  

รหัสกระบวนวิชาท่ีใช�กําหนดเปZนตัวเลข 7 หลัก ดังต=อไปนี้ 
1. เลข 3 ตัวแรก เปZนหมวดวิชา 
2. เลขตัวท่ี 4 บ=งบอกถึงระดับความยากง=ายหรือชั้นป[ 
3. เลขตัวท่ี 5 บ=งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 

“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ=มภาษา 
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ=มมนุษยศาสตร2 และสังคมศาสตร2 
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ=มคณิตศาสตร2 และวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

4. เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ=งบอกถึงลําดับก=อนหลังรายวิชา 
12. คําอธิบายรายวิชา   

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 
9000101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 

Thai for Communication  
ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟaง การพูด  การอ=าน 

การเขียน ทักษะการย=อความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และ       
การพิจารณาสารเชิงชวนเชื่อหรือเบ่ียงเบน การนําเสนอสารด�วยวาจา ลายลักษณ2อักษร และ        
การใช�สื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ2จริงในชีวิตประจําวัน 

9000102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 
English for Communication 
ฝ_กและพัฒนาทักษะการฟa ง การพูด การอ= านและการเขียน การสื่ อสาร            

ในสถานการณ2ต=าง ๆ โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนําตนเองและ
ผู� อ่ืน  การทักทาย การกล= าวลา การถามข�อมูลส= วน บุคคล การถามข�อมูล การ ซ้ือสินค� า                
การบอกทิศทางและสถานท่ีต้ัง การนัดหมาย การเชิญ  การขอร�อง การขอบคุณ การแสดงความรู�สึก 
การแสดงความคิดเห็น การอธิบายลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใช� 

9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน    3(3-0-6) 
English for Study Skills Development 
ฝ_กและพัฒนาการใช�ภาษาอังกฤษ การฟaง การพูด การอ=าน และการเขียน        

เชิงบูรณาการ การเขียนสรุปหัวข�อเรื่องและจับใจความสําคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต2ใช�
ในการศึกษาค�นคว�าและพัฒนาการเรียนรู�ของตนเอง 

9000201 มนุษย"กับการดําเนินชีวิต     3(3-0-6) 
Man and Life Enhancement 
การดํารงชีวิตในสังคมปaจจุบัน พฤติกรรมมนุษย2 ความเข�าใจตนเองและผู� อ่ืน 

คุณธรรมและจริยธรรม การรู�เท=าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให�เข�ากับ
สังคมและสิ่งแวดล�อม การแก�ปaญหา และพัฒนาปaญญาก=อให�เกิดสันติสุขและสันติภาพ 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
9000202 พลวัตทางสังคม        3(3-0-6) 

Social Dynamics 
พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย 

และการพัฒนาประเทศ วิเคราะห2สภาวการณ2ปaจจุบันของสังคมโลก ด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง      
การปกครอง ท่ีมีผลกระทบต=อสังคมไทย 

9000203 ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท     3(3-0-6) 
   To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King 
   พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ2 ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราชโอวาท และพระราชดําริ  

9000204 ความรู.พ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย     2(2-0-4) 
   Fundamental Knowledge of Law 
   สิทธิและหน�าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจ�งเกิด การรับบุตร

บุญธรรม เกณฑ2เข�าศึกษา การทําบัตรประชาชน การรับราชการ การหม้ัน การสมรส การหย=า มรดก 
กู�ยืมเงิน คํ้าประกัน การประกันภัย จํานอง จํานํา ซ้ือขาย ขายฝาก เช=าทรัพย2 เช=าซ้ือ กฎหมาย 
แรงงาน      ยาเสพติดให�โทษ กฎหมายท่ีดิน การร�องทุกข2เนื่องจากการได�รับความเดือดร�อน        
จากเจ�าหน�าท่ีของรัฐ การฟ}องศาล ปกครอง การคุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ กฎหมายเก่ียวกับข�อมูล
ข=าวสาร  

9000205  ส่ิงแวดล.อมกับการดํารงชีวิต     2(2-0-4) 
    Environment and Living 
ลักษณะทางกายภาพของโลก คุณค=าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล�อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนวทางการแก�ปaญหาการเกิดภัยพิบัติ มลพิษ 
การสูญเสียทรัพยากร การสร�างจิตสํานึกให�เห็นคุณค=าของการอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติให�ดํารงอยู=
อย=างยั่งยืน 

9000206  สุนทรียภาพของชีวิต      2(2-0-4) 
    Aesthetics for Life 
    การจําแนกข�อแตกต=างในศาสตร2ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร2เชิง

การคิดกับสุนทรียศาสตร2เชิงพฤติกรรม ความสําคัญของการรับรู�กับความเปZนมาของศาสตร2 ทัศนศิลป� 
ศิลปะดนตรี ศิลปะการแสดงผ=านข้ันตอนการเรียนรู�เชิงคุณค=า เพ่ือให�ได�มาซ่ึงประสบการณ2ของความ
ซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 

 
 
 
 
 



115 

 

รหัสวิชา     ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
9000301  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต       3(2-2-5) 
    Information Technology for Living 
    การใช�คอมพิวเตอร2เบ้ืองต�น ให�สามารถใช�โปรแกรมสําเร็จรูปด�านการจัดการ

เอกสาร การนําเสนอข�อมูล และการจัดตารางการทํางาน ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนทเศ ท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบต=อชีวิตและสังคม และการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข�อมูล ประมวลผลข�อมูล การเลือกแหล=งสารสนเทศ การวิเคราะห2
การประเมินคุณค=าสารสนเทศและการใช�อินเทอร2เน็ต 

9000302  วิทยาศาสตร"เพ่ือคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
    Science for Quality of Life 
    การนําความรู�ด�านวิทยาศาสตร2 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร2      

วิธีการส=งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีต=อมนุษย2 
9000303  การคิดและการตัดสินใจ      2(2-0-4) 
    Thinking and Decision Making 
    หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย2 การพัฒนาทักษะการคิด การแก�ปaญหา 

การตัดสินใจและการประยุกต2ใช�  
9000304  การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
    Exercise for Quality of Life Development 
    ประวัติ ปรัชญา ขอบข=าย ความหมาย ความมุ=งหมายและประโยชน2ของการออกกําลัง

กาย หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การจัดการแข=งขันกีฬาทุกระดับ การเปZนผู�เล=นและผู�ดูท่ีดี                  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล=นกีฬา การละเล=นพ้ืนเมืองของไทย การเล=นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม และการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน 
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ภาคผนวก จ  
ตารางเปรียบเทียบข.อแตกต8างระหว8างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 
 
 
 

 



  

 

ตารางเปรียบเทียบข.อมูลระหว8างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ .  2555 หมายเหตุ 
1.  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณ ฑิต ที่ มีความรู�ความสามารถในวิชาชีพ
จิตวิทยา สามารถนําความรู�ทางจิตวิทยาไปพัฒนาตนเอง
และผู�อื่น  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเปZนสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

1.  ปรัชญา  
บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู� คู= คุ ณ ธ ร ร ม  ส า น สั ม พั น ธ2    

สร�างสรรค2สังคม พัฒนาตนอย=างสมดุล 
 

- ปรับปรัชญา 

2.  ความสําคัญ 2.  ความสําคัญ  
จิตวิทยาเปZนศาสตร2และวิชาชีพที่ทําให�เกิดความเข�าใจ

ตนเองและผู� อื่น ยอมรับความแตกต=างระหว=างบุคคล 
สามารถพัฒนาตนเอง ผู� อื่น และสังคมอย=างเหมาะสม 
ปรับตัวและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู�อื่น รวมทั้งช=วยเหลือ
บุคคลอื่นให�อยู=ในสังคมได�อย=างมีความสุข 

- เพิ่มความสําคัญ 

3. วัตถุประสงค"  
3.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู� ความสามารถ มีทักษะ 

และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา 
3.2เพื่อผลิตบัณฑิตให�สามารถนําความรู�ทางจิตวิทยา

ไปพัฒนาตนเอง ผู�อื่น และอยู=ร=วมกันได�อย=างเปZนสุข 

3. วัตถุประสงค"  
3.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได�

อย=างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ  
เปZนแบบอย=างที่ดี 

3.2เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู� ความสามารถ มีทักษะ 
และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา 

- ปรับวัตถุประสงค2 
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3.3เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยา

ได�อย=างมีคุณธรรมและคุณภาพ  
3.4เพื่อผลิตบัณฑิตให�สามารถค�นคว�าวิจัย และพัฒนา
วิชาชีพจิตวิทยา 

3.3เพื่ อผลิต บัณ ฑิตให� มีความสามารถนํ าความรู�        
ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แก�ไขปaญหาและพัฒนาตนเอง 
ผู�อื่น ให�อยู=ร=วมกันได�อย=างมีความสุข 

3.4เพื่อผลิตบัณฑิตให�มีความเข�าใจ เห็นคุณค=าตนเอง
และผู�อื่นตามความเปZนจริง 
3.5เพื่อผลิตบัณฑิตให�สามารถค�นคว�า วิจัย และพัฒนา
วิชาชีพจิตวิทยา 

 

โครงสร.างหลักสูตร 
4. วิชาบังคับ เรียนรายวิชาต=อไปนี้   
 
2511301  มนุษยสัมพันธ2                           3(3-0-6) 
 
2512601  จิตวิทยาการปรึกษา                    3(2-2-5) 
2513306  กระบวนการกลุ=ม                       3(3-0-6) 

4.  วิชาบังคับ เรียนรายวิชาต=อไปนี้   
2512202  สุขภาพจิต                                 3(3-0-6) 
 
2513319  กลุ=มสัมพันธ2                               3(3-0-6) 
2512601  จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต�น            3(3-0-6) 

 
- ย�ายมาจากวิชาเลือก 
- ย�ายไปกลุ=มวิชาเลือก 
- รายวิชาใหม= 
- ปรับชื่อวิชาและหน=วยกิต 
- ปdดรายวิชา 

5. แขนงจิตวิทยาการแนะแนว 
2512402  จิตวิทยาเด็กที่มีความต�องการพิเศษ  3(3-0-6) 
2512502  จิตวิทยาการแนะแนว                  3(3-0-6) 
 
2513502  การจัดและการบริหาร                 3(3-0-6) 

5.  กลุ8มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
 
2512502   จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต�น              3(3-0-6) 
2512602  จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม          3(2-2-5) 
  

- ปรับเปZนกลุ=มวิชา 
- ย�ายไปกลุ=มวิชาเลือก 
- ปรับชื่อวิชา 
- ย�ายมาจากวิชาเลือก 
- ปdดรายวิชา 
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              งานแนะแนว                   
2513605  การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษา     3(2-2-5) 
              ในการแนะแนว                          
 
 
 
 
 
2513907  สัมมนาและศึกษาดูงานทาง           3(3-0-6) 
             จิตวิทยาแนะแนว               
2514903  โครงการพิเศษทางจิตวิทยา           3(2-2-5) 
             แนะแนว                         

 
 
 
2513607  ทักษะและเทคนิคการปรึกษา          3(2-2-5) 
2513608  การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา     3(2-2-5) 
              แบบรายบุคคล                   
2513609  การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา     3(2-2-5) 
              แบบกลุ=ม                            
2513907  สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
             การปรึกษาและการแนะแนว       
2514903  โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการ       3(2-2-5) 
              ปรึกษาและการแนะแนว         

 
- ปdดรายวิชา 
 
- รายวิชาใหม= 
- รายวิชาใหม= 
 
- รายวิชาใหม= 
 
- ปรับชื่อวิชา 
 
- ปรับชื่อวิชา 

6. แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน 
2512703  จิตวิทยาสุขภาพ                              3(3-0-6) 
 
2513308  จิตวิทยาชุมชน                           3(3-0-6) 
2513316  จิตวิทยาเพศและสังคม                 3(3-0-6) 
 
2513606  การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาใน  3(2-2-5) 
              ชุมชน                             
2513701  จิตวิทยาการติดต=อสื่อสารและ        3(3-0-6) 

6. กลุ8มวิชาจิตวิทยาชุมชน 
2512703  จิตวิทยาเพื่อการป}องกันและ           3(3-0-6) 
              การส=งเสริมสุขภาพ                  
2513308  จิตวิทยาชุมชนเบื้องต�น                  3(3-0-6) 
2513316  จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศ         3(3-0-6) 
             และสังคม 
 
 
  

- ปรับเปZนกลุ=มวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
 
- ปdดรายวิชา 
 
- ปdดรายวิชา 119 
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              การชักชวน      
 
 

 
2513715  จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห2  3(3-0-6) 
2513716  จิตวิทยาการสร�างความเข�มแข็งใน     3(3-0-6) 
              ชุมชน                         

 
- รายวิชาใหม= 
- รายวิชาใหม= 

7. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 
2512704  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ   3(3-0-6) 
 
2512705  จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค      3(3-0-6) 
2513705  การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาใน  3(2-2-5) 
              อุตสาหกรรมและองค2การ    
 
 
 

7. กลุ8มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 
2512704  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ     3(3-0-6) 
              เบื้องต�น                             
 
 
 
2513718  การทดสอบและการประเมินผล        3(3-0-6) 
              ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
2513719  การพัฒนาองค2การ                       3(3-0-6) 

- ปรับเปZนกลุ=มวิชา 
- ปรับชื่อวิชา 
 
- ย�ายไปกลุ=มวิชาเลือก 
- ปdดรายวิชา 
 
- รายวิชาใหม= 
 
- รายวิชาใหม= 

8. วิชาเลือก 
1551605  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                   3(3-0-6) 
 
 
 
2512202  สุขภาพจิต                               3(3-0-6) 
2512213  พุทธจิตวิทยา                            3(3-0-6) 
2512301  จิตวิทยาความสัมพันธ2ระหว=าง        3(3-0-6) 

8. วิชาเลือก 
 
1551117  การฟaงและพูดภาษาอังกฤษ            3(2-2-5) 
              เพื่อการสื่อสาร 1 
2511301  มนุษยสัมพันธ2                            3(3-0-6) 
 
 
 

 
- ตัดออก 
- รายวิชาใหม= 

 
- ย�ายมาจากกลุ=มวิชาบังคับ 
- ย�ายไปกลุ=มวิชาบังคับ 
- ปdดรายวิชา 
- ปdดรายวิชา 
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              บุคคล                           
 
 
2512602  จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม         3(2-2-5) 
 
 
 
2512706  จิตวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพองค2การ   3(3-0-6) 
 
 
2513601  การให�คําปรึกษาครอบครัว            3(2-2-5) 
2513706  จิตวิทยาการปรึกษา                    3(3-0-6) 
              และประนีประนอม        

 
2512402  จิตวิทยาเด็กที่มีความต�องการพิเศษ   3(3-0-6) 
 
 
 
2512705  จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค        3(3-0-6) 
 
 
2513320  จิตวิทยาเพื่อความงอกงาม              3(3-0-6) 
              ส=วนบุคคล                  
2513601  การปรึกษาครอบครัว                    3(3-0-6) 
 
 
2513717  การจัดการความขัดแย�งและ            3(3-0-6) 
              การเจรจาต=อรอง 

 
- ย�ายมาจากวิชาเฉพาะแขนง
จิตวิทยาการแนะแนว 
- ย� า ย ไป ก ลุ= ม วิ ช า จิ ต วิ ท ย า     
การปรึกษาและแนะแนว 
- ย�ายมาจากวิชาเฉพาะแขนง
จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค2การ 
- ปdดรายวิชา 
- รายวิชาใหม= 
 
- ปรับชื่อวิชา 
- ปdดรายวิชา 
 
รายวิชาใหม= 

9. กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ 
 
 
 

9. กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ 
2513802  การเตรียมฝ_กสหกิจศึกษา                  1(45) 
              วิชาชีพจิตวิทยา            
2514802  การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา      6(640) 

 
- รายวิชาใหม= 
 
- รายวิชาใหม= 
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1551605   ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 3(3-0-6) 

Business  English1 
A four-skill introductory course 

providing basic knowledge of business 
concentration on inter-office communication.  
Introduction of variety of business terminology 
and expressions through related topics which 
include office organization, telephoning, making 
arrangements and appointments, social 
contacts, business correspondence in the office 
(memos, notes , notices, announcements), 
letters of inquiry, quotation, and ordering. 

ไม=มี - ตัดออก 

ไม8มี 1551117  การฟMงและพูดภาษาอังกฤษ 
              เพื่อการสื่อสาร 1                 3(2-2-5) 
              Listening and Speaking English for 
Communication 
              Practice listening and specaking English 
for communication with emphasis on using 
dialogues,role-plays and extended discourses 
appropriate to everyday functional situations 
including formal and informal events; use of  

- รายวิชาใหม= 
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 communicative games and activities  

2511203   จิตวิทยาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
   Psychology of Personality 
   ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  
ทฤษฎี บุ คลิ กภ าพ  การวิ เคราะห2 และการจํ าแนก
บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ แนวทางในการพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภ าพ ใน ด� าน ต= า งๆ  ได� แ ก=  ม า รย าท สั งค ม           
การแต=งกาย  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความกล�าแสดงออก 
เปZนต�น  ความสัมพันธ2ของบุคลิกภาพกับสังคมและ
วัฒนธรรมของบุคคลในท�องถิ่นและชุมชน 

2511203   จิตวิทยาบุคลิกภาพ     3(3-0-6) 
              Psychology of Personality 
              ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  
ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวิเคราะห2และการจําแนกบุคลิกภาพ  
การวัดบุคลิกภาพ แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ความสัมพันธ2ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรมของ
บุคคลในท�องถิ่นและชุมชน        

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

2511301   มนุษยสัมพันธ"         3(3-0-6) 
              Human  Relationships         
              ศึกษาแนวความคิดและความสําคัญของ
มนุษยสัมพันธ2  ธรรมชาติของมนุษย2  ความต�องการของ
มนุษย2  การศึกษาตนเองและผู� อื่นเพื่อเปZนพื้นฐานใน    
การสร�างความสัมพันธ2 ที่ ดีต=อกัน  หลักการ  ทฤษฎี  
เทคนิคการสร�างความสัมพันธ2อันดีกับบุคคล  ชุมชน  และ
ในองค2การ  มนุษยสัมพันธ2กับการบริหารงาน  การทํางาน
ร=วมกันและการประสานงานในชุมชนและองค2การ 

2511301  มนุษยสัมพันธ"            3(3-0-6)        
             Human  Relations  

ศึกษาแนวความคิดและความสํ าคัญของ    
มนุษยสัมพันธ2   ธรรมชาติของมนุษย2  การศึกษาตนเอง
และผู�อื่น   เพื่อเปZนพื้นฐานในการสร�างความสัมพันธ2ที่ดีต=อ
กัน  แนวคิดและเทคนิคการสร�างมนุษยสัมพันธ2ระหว=าง
บุคคล    มนุษยสัมพันธ2กับการบริหารงาน  การทํางาน
ร=วมกันและการประสานงานในชุมชนและองค2การ 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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2512202 สุขภาพจิต             3(3-0-6) 
             Mental Health 
             ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต  
ความเปZนมาของงานด�านสุขภาพจิต  ลักษณะของผู�ที่มี
สุขภาพจิตดีและมีสุข การสํารวจบุคลิกภาพการปรับตัว
และสุขภาพจิต ปaญหาสุขภาพจิต สาเหตุและลักษณะ
อาการของผู� มีความผิดปกติทางจิต การป}องกันและ    
การบําบัดรักษาความบกพร=องทางจิต การฟ��นฟูจิตใจ   
และการส=งเสริมสุขภาพจิตในชีวิตประจําวันและในชุมชน 

2512202  สุขภาพจิต               3(3-0-6) 
             Mental Health 
             ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต  
ปaจจัยที่มีผลต=อสุขภาพจิต สาเหตุและลักษณะอาการของ 
ผู� มีความผิดปกติทางจิต  กระบวนการและกลไกใน       
การปรับตัว การป}องกันและแก�ไข ตลอดจนการส=งเสริม
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวันและในชุมชน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

2512213 พุทธจิตวิทยา   3(3-0-6) 
   Buddhist Psychology 
       ความเข�าใจเบื้องต�นในหลักความเปZนจริงที่
เปZนกลางตามธรรมชาติ ได�แก=  ชีวิตและความเปZนไปของ
ชีวิต ระบบพัฒนามนุษย2ได�ด�วยไตรสิกขา สาระสําคัญของ
พุทธจริยาในเรื่องจิตและกรรม ศึกษาหลักปฏิบัติธรรม 
เพื่อการดํารงชีวิตที่เปZนสุขและสงบเย็น ฝ_กพัฒนาตนเอง
ตามแนวพุทธธรรม เน�นการเรียนรู�ปริยัติและปฏิบัติควบคู=
กัน เพื่อให�บรรลุผลแห=งการปฏิบัติสู=ปฏิเวช 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 

2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
                                       3(2-2-5) 
       Psychological Measurement 

2512214  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
                                         3(2-2-5) 
              Psychological   Measurement   and   

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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      หลักการเบื้องต�นในการวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยา  กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทาง
จิตวิทยา  ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทาง
จิ ต วิท ยา  การ เลื อก ใช� แบบทดสอบท างจิ ต วิท ย า        
ก า ร ฝ_ ก ใช� แ บ บ ท ด ส อ บ ท า งจิ ต วิ ท ย า บ า งช นิ ด             
ฝ_กการให�คะแนน  แปลผล  เขียนรายงานทางจิตวิทยา 
การประชุมปรึกษาเพื่อรายงานผลการทดสอบทาง
จิตวิทยา  จรรยาบรรณของผู�ใช�แบบทดสอบทางจิตวิทยา 

Testing 
              หลักการเบื้องต�นในการวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยา  กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทาง
จิตวิทยา  ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทาง
จิ ต วิ ท ย า  ก าร เลื อ ก ใช� แบ บ ท ดสอบ ท างจิ ต วิ ท ย า  
การฝ_กให�คะแนน และแปลผลแบบทดสอบทางจิตวิทยา
บางชนิด  การเขียนรายงานทางจิตวิทยา จรรยาบรรณของ
ผู�ใช�แบบทดสอบทางจิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา 

 

2512301 จิตวิทยาความสัมพันธ"ระหว8างบุคคล 
                                        3(3-0-6)  
     Interpersonal Psychology 
      พื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม การปรับ ตัวทางสังคม โดยคํานึงถึง       
ความแตกต=างระหว=างบุคคล ความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล     
ใน ก าร ทํ า งาน  ก ารส ร� า ง ที ม งาน  แล ะก ารส ร� า ง
ความสัมพันธ2 ในทีมงาน การนําแนวคิดและหลักการ  
ของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อส=งเสริมความสัมพันธ2ระหว=าง
บุคคล ได�แก= หลักจิตวิทยามนุษยนิยม เปZนต�น 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
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2512303   จิตวิทยาการจูงใจ     3(3-0-6) 
      Motivational Psychology 
             แนวคิดและทฤษฎีการจู งใจ  พฤติกรรม     
การติดต=อสื่อสารและการจูงใจบุคคลในองค2การ  ทักษะ    
การติดต=อสื่อสารระหว=างบุคคล  การเจรจาต=อรอง  
การนําหลักจิตวิทยาไปใช�ในการจูงใจและการโน�มน�าวใจ 
เพื่อทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติและพฤติกรรม
ของบุคคลในองค2การ 

2512303  จิตวิทยาการจูงใจ        3(3-0-6)      
             Motivation Psychology 
             แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ กระบวนการจูงใจ  
ทักษะและพฤติกรรมการติดต=อสื่อสาร การเจรจาต=อรอง 
การนําหลักจิตวิทยามาประยุกต2ใช� ในการโน�มน�าวใจ     
แ น ว ท า ง ก า ร ส ร� า ง แ ร ง จู ง ใจ เ พื่ อ ให� บุ ค ค ล เ กิ ด               
การเปลี่ยนแปลงทางเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลใน
องค2การ 
 
 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2512401  จิตวิทยาอปกติ      3(3-0-6) 
          Abnormal Psychology 
      ความหมาย ขอบข= าย  และความเข� าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติ ประวัติความเปZนมาของ
ความผิดปกติทางจิต ประเภทและลักษณะอาการของ
ความผิดปกติทางจิต   ได�แก= ภาวะเครียด  การปรับตัว  
ที่ผิดปกติ  บุคลิกภาพแปรปรวน  โรคจิตสรีระแปรปรวน  
โรคประสาท  โรคจิต เปZนต�น ปaจจัยทางด�านกายภาพและ
ชีววิทยาที่มีอิทธิพลต=อความผิดปกติทางจิต การป}องกัน   
การช=วยเหลือและการบําบัดรักษาความผิดปกติทางจิต 

2512401  จิตวิทยาอปกติ             3(3-0-6) 
             Abnormal Psychology      
             ความหมาย ขอบข=าย และความเข�าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ ประวัติความเปZนมาของความผิดปกติ
ทางจิต ประเภทและลักษณะอาการของความผิดปกติ  
ทางจิต  ภาวะเครียด การปรับตัวที่ผิดปกติ บุคลิกภาพ
แปรปรวน โรคจิตสรีระแปรปรวน โรคประสาท โรคจิต 
ปaจจัยทางด�านกายภาพและชีววิทยาที่มีอิทธิพลต=อความ
ผิ ด ป ก ติ ท างจิ ต  ก ารป} อ ง กั น  ก ารช= ว ย เห ลื อ แ ล ะ           
การบําบัดรักษาความผิดปกติทางจิต  แหล=งบริการและ
การช=วยเหลือบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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2512502 จิตวิทยาการแนะแนว  3(3-0-6) 
   Guidance Psychology 
       ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของ
จิตวิทยาการแนะแนว จรรยาบรรณของนักแนะแนว 
กระบวนการและเทคนิคในการให�บริการแนะแนว 
รูปแบบของการจัดบริการแนะแนว การจัดกิจกรรม    
แนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล บทบาทของ
บุคลากรในงานแนะแนว การบริหารงานแนะแนว และ          
การประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
 

2512502  จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต.น  3(3-0-6) 
             Introduction to Guidance Psychology 
             ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของ
จิตวิทยาการแนะแนว จรรยาบรรณของนักแนะแนว 
บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนว และการบริหารงาน
แนะแนว  กระบวนการและเทคนิคในการให�บริการ    
แนะแนว บริการสํารวจนักเรียนเปZนรายบุคคล บริการ
สนเทศ บริการให� คําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล 
บริการติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล  

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 

2512503  เทคนิคการเก็บรวบรวมข.อมูล 
              เปHนรายบุคคล            3(3-0-6) 
      Individual  Inventory 
      เทคนิคและเครื่ องมือต= างๆ  ในการเก็บ
รวบรวมข�อ มูล เกี่ยว กับ ตัว บุคคล เช=น  การสั ง เกต        
การสัมภาษณ2  การใช�แบบสอบถาม ฯลฯ การเก็บรักษา
ข�อมูล  การคัดเลือกและการวิเคราะห2ข�อมูล  และการนํา
ข�อมูลไปใช�ในการแนะแนวอย=างมีประสิทธิภาพ 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษา   3(2-2-5) 
   Counseling Psychology 
       ความหมาย  ความสําคัญของจิตวิทยา     

2512601   จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น  3(3-0-6) 
               Introduction to Counseling 
Psychology 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับหน=วยกิต 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 127 
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การปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีการให�คําปรึกษา หลักการ
ให�คําปรึกษา จรรยาบรรณของผู�ให�คําปรึกษา รูปแบบ  
การให�คําปรึกษา   กระบวนการและ  ทักษะที่จําเปZน   
ในการให�คําปรึกษา   

               ความหมาย  ความสํ า คัญ ของจิ ตวิทยา      
การปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา 
รูปแบบและกระบวนการของจิตวิทยาการปรึกษา บทบาท 
หน�าที่ และจรรยาบรรณของผู�ให�บริการปรึกษา 

 

2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม  3(2-2-5) 
   Group Counseling 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601  จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
       ความหมายและความสําคัญของการปรึกษา
แบบกลุ=ม ทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง กระบวนการให�คําปรึกษา
แบบกลุ=ม  บทบาทหน�าที่ของผู�นํากลุ=ม ลักษณะผู�นํากลุ=ม
ที่ดี ลักษณะสมาชิกกลุ=มประเภทต=างๆ เทคนิคในการให�
คําปรึกษาแบบกลุ=ม ฝ_กปฏิบัติการจัดบริการให�คําปรึกษา
แบบกลุ=ม 

2512602  จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม  3(3-0-6) 
              Group Counseling 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601  จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
             ความหมายและความสําคัญของการปรึกษา
แบบกลุ=ม ทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง กระบวนการปรึกษาแบบกลุ=ม 
บทบาทหน�าที่ของผู�นํากลุ=ม ลักษณะผู�นํากลุ=มที่ดี ลักษณะ
สมาชิกกลุ=มประเภทต=างๆ เทคนิคในการปรึกษาแบบกลุ=ม 
และจรรยาบรรณการให�คําปรึกษาแบบกลุ=ม 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับหน=วยกิต 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2512703 จิตวิทยาสุขภาพ    3(3-0-6) 
   Health Psychology 
      ความหมายและขอบข=ายของจิตวิทยาสุขภาพ 
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสุขภาพ   ปaจจัยทางด�าน
จิตวิทยาที่ มีผลต=อพฤติกรรมด�านสุขภาพ ความเชื่อ
เ กี่ ย ว กั บ สุ ข ภ าพ  อ งค2 ป ร ะก อ บ ข อ งภ าว ะ เสี่ ย ง         
ความเจ็บป̂วย    การป}องกันเบื้องต�น    การส=งเสริม  

2512703    จิตวิทยาการปyองกันและการส8งเสริม  
               สุขภาพ           3(3-0-6) 
                Psychology of Primary Prevention 
and Health Promotion 
              ความหมายและขอบข=ายของจิตวิทยาสุขภาพ  
แบบแผนความสัมพันธ2ระหว=างจิตใจกับร=างกาย  อิทธิพล
ของสิ่งแวดล�อมทางสังคมและทางกายภาพที่ส=งผลต=อ 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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พฤติกรรมสุขภาพ และการจัดโปรแกรมพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลในชุมชน 

สุขภาพ นโยบาย  เป}าหมาย และแนวทางในการป}องกัน
ปaญหาสุขภาพเบื้องต�น การส=งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ    
การจัดโปรแกรมการป}องกันและพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
บุคคลในชุมชน 

 

2512704  จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
             และองค"การ              3(3-0-6) 
             Industrial   and   Organization 
Psychology 
               ความเปZนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ งค2 ก า ร   เป} าห ม าย ข อ งอ งค2 ก า ร อุ ต ส าห ก รรม 
ความสัมพันธ2และผลกระทบระหว=างบุคคลในองค2การและ
สิ่ งแวดล�อมในการทํางาน กับพฤติกรรมของบุคคล        
ในการทํางาน  ผู� นํ ากับการทํางาน ความจัดแย�งใน
องค2การและการแก�ปaญหา แรงจูงใจในการทํางาน  การ
ควบคุมคุณภาพงาน  การออกแบบงานและหน�าที่ของ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

2512704  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ      
             เบื้องต.น                  3(3-0-6) 
             Introduction to  Industrial and  
Organization Psychology 
             ความหมาย แนวคิด ความเปZนมา และขอบข=าย
ของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ วิธีการศึกษาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ บทบาทหน�าที่ของ
นักจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2 การ ภ าวะผู� นํ า          
ในองค2การ การติดต=อสื่อสาร การบริหารความขัดแย�ง 
ขวัญและแรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพและการออกแบบ
งาน  ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ประยุกต2ใช�หลัก
จิตวิทยาในการแก�ไขปaญหาในวงการอุตสาหกรรมและ
องค2การ 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2512706 จิตวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพ   
               องค"การ                 3(3-0-6) 
  Psychology of Organization 
Effectiveness  

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
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      องค2ประกอบที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานขององค2การ บทบาทของนักจิตวิทยาใน     
การพัฒนาองค2การ การเรียนรู�วัฒนธรรมในองค2การ เช=น 
บทบาท บรรทัดฐาน ค=านิยม ความเชื่อ สังคมประกิตใน
องค2การ การวินิจฉัยปaญหาเพื่อพัฒนาองค2การ ทฤษฎี 
หลักการและวิธีการทางจิตวิทยา ที่ใช�ในการแก�ปaญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพขององค2การ เช=น การพัฒนา
ทีมงาน การกระจายงาน การประสานงาน และการลด
ปaญหาความขัดแย�ง 

 -  

2512709  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร    
              มนุษย"                     3(3-0-6) 
               Psychology of Human Resource 
Management  
             ศึกษาความหมายและความสําคัญของจิตวิทยา
การบริหารทรัพยากรมนุษย2  แนวความคิด ทฤษฎีและ
หลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย2   จิตวิทยา         
ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของบุคคล  การจูงใจ  ขวัญและ  
ความ พึ งพอใจ  ความสั ม พัน ธ2 ระห ว= างบุ คคลและ               
การติดต=อสื่อสารในการทํางาน  การนําหลักจิตวิทยา    
มาประยุกต2 ในการสรรหาและการคัด เลื อกบุคคล  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน     การวิเคราะห2งาน        

2512709  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร   
              มนุษย"                     3(3-0-6)              
              Psychology of Human Resource 

Management 
              แนวคิด  ความสําคัญและการนําหลักการทาง
จิตวิทยามาประยุกต2ใช�ในการบริหารทรัพยากรมนุษย2     
ในองค2การ การวิเคราะห2งานและการวางแผนกําลังคน    
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุบุคคล    
ในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย2ในภาครัฐและเอกชน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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การวางแผนกําลังคน  การฝ_กอบรมและการพัฒนา     
การสร�างทีมงาน  และการบริหารทรัพยากรมนุษย2       
ในภาคธุรกิจและเอกชน 

  

2512710  จิตวิทยาการบริการ     3(3-0-6) 
              Psychology  of the  Hospitality  
Industry 
             ศึ กษ าแนวความ คิดและทฤษ ฎี พื้ น ฐาน       
ท างจิ ต วิ ท ย า ที่ นํ าม าป ระ ยุ ก ต2 ใช� ใน ก ารบ ริ ก า ร         
หลักมนุษยสัมพันธ2  พฤติกรรมการติดต=อสื่อสารที่มี
อิทธิพลต=อเจตคติ  ค=านิยม  พฤติกรรมของบุคคล  หลัก
และเทคนิคการให�บริการ  การบริหารและพัฒนางาน
บริการ บุคลิกภาพและจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข�องกับ
งานบริการ 

2512710  จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) 
              Psychology  of the  Hospitality  
Industry 
              แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นํามา
ประยุกต2ใช�ในการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ2  พฤติกรรม
การ ติดต= อสื่ อ ส าร ที่ มี อิท ธิพ ลต= อ เจตค ติ   ค= า นิ ย ม  
พฤติกรรมของบุคคล  หลักและเทคนิคการให�บริการ    
การบริหารและพัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวข�องกับงานบริการ 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร"      
            สําหรับสาขาจิตวิทยา   3(2-2-5) 
    Statistic and Computer Program for 
Psychology Program 
    สถิติ พื้นฐานสําหรับงานวิจัยทางจิตวิทยา    
การวิเคราะห2ข�อมูล   การรายงานผล   การวัดแนวโน�ม
เข�าสู=ส=วนกลางและการกระจายของข�อมูล  การวิเคราะห2
ความแปรปรวน การทดสอบสมมุติฐาน  และการใช� 

2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร"   
            สําหรับสาขาจิตวิทยา    3(2-2-5) 
            Statistics and Computer Program for 
Psychology Program 
             สถิติ พื้นฐานสําหรับงานวิจัยทางจิตวิทยา    
การวิเคราะห2ข�อมูล  การรายงานผล  การวัดแนวโน�มเข�าสู=
ส= วนกลางและการกระจายของข�อ มูล  การทดสอบ     
ความแตกต=างของค=าเฉลี่ย การวิเคราะห2ความแปรปรวน  

- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร2เพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล
และการวิเคราะห2ข�อมูลทางสถิติ 

การหาค=าความสัมพันธ2 การทดสอบสมมติฐาน  และการใช�
โปรแกรมคอมพิวเตอร2เพื่อใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลและ
การวิเคราะห2ข�อมูลทางสถิติ 

 

2513306  กระบวนการกลุ8ม      3(3-0-6) 
   Group  Processes 
      เป} า ห ม า ย แ ล ะ ป รั ช ญ า พื้ น ฐ า น ข อ ง
กระบวนการกลุ=ม  ลักษณะกลุ=มแบบต=างๆ  ธรรมชาติและ
องค2 ป ระกอบ ต= างๆ  ที มี อิท ธิพ ลต= อก ารรวมกลุ= ม

องค2ประกอบและพัฒนาการ ของกลุ=ม  การปฏิบัติงานและ
การปรับตัวของสมาชิกในกลุ=ม การสร�างความยึดเหนี่ยว
ผูกพันในกลุ=ม การวิเคราะห2พฤติกรรมของผู�นํากลุ=มและ
สมาชิกในกลุ=ม  การใช�กระบวนการกลุ=มพัฒนาความ
เข�าใจตนเอง  เข�าใจผู�อื่น  และการแก�ปaญหากลุ=ม 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
 

2513308 จิตวิทยาชุมชน    3(3-0-6) 
   Community Psychology 
       ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยา
ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน วิธีการศึกษา
และเทคนิคทางจิตวิทยาในการเก็บรวบรวมข�อมูลใน
ชุมชน การประยุกต2ใช�หลักจิตวิทยาในในการแก�ไขปaญหา
ในชุมชน  การพัฒนาชุมชนแห=งการเรียนรู� 

2513308  จิตวิทยาชุมชนเบื้องต.น  3(3-0-6) 
              Introduction to Community 
Psychology   
              ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน 
และความรู�เบื้องต�นทางจิตวิทยาชุมชน ความสําคัญของ
จิตวิทยาชุมชน หน�าที่และบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชน 
วิธีการศึกษาและเทคนิคทางจิตวิทยาในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลในชุมชน การประยุกต2ใช�หลักจิตวิทยาในการ 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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 ปฏิบัติงานในชุมชน  การพัฒนาชุมชนแห=งการเรียนรู�  
2513309 จิตวิทยาสังคม          3(3-0-6) 
   Social Psychology 
       ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง      
จิตวิทยาสังคม  ตัวแปรทางสังคมที่ทําให�เกิดพฤติกรรม
และสภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย2 ความสัมพันธ2ระหว=าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ก ลุ= ม  สั ม พั น ธ ภ า พ ร ะ ห ว= า ง ก ลุ= ม        
กระบวนการกลุ=ม ความเปZนผู�นํา อิทธิพลของวัฒนธรรม 
และโครงสร�างทางสังคมต=อบุคลิกภาพ การเสริมสร�างและ
เปลี่ยนเจตคติทางสังคม 

2513309  จิตวิทยาสังคม    3(3-0-6) 
              Social Psychology 
              ศึ ก ษ าค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม เปZ น ม าแ ล ะ
ความสําคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทําให�
เกิดพฤติกรรมทางสังคม  ความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล กลุ=ม  
และระหว=างกลุ=ม  กระบวนการกลุ=ม  ภาวะผู�นํา  อิทธิพล
ทางสั งคม ที่ มีผลต=อบุคลิกภาพ การเสริมสร�างและ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2513310   จิตวิทยาการเปHนผู.นํา     3(3-0-6) 
       Psychology of Leadership 
       พฤติกรรมของผู�นํา  บทบาทและหน�าที่ของ
ผู� นํ าระดับต= างๆ ในองค2การ ทฤษฎี ที่ เกี่ยวข�องกับ      
ภาวะผู� นํ า คุณ ลักษณ ะผู� นํ า ปa จจั ย ที่ มี อิทธิพลต= อ
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ=มทํางาน ผู�นํากับการปรับ
พฤติกรรมที่เปZนปaญหาในองค2การ 
 

2513310   จิตวิทยาการเปHนผู.นํา    3(3-0-6) 
              Psychology of Leadership 
               ความหมาย ความสําคัญของผู� นํา บทบาท  
หน�าที่และความรับผิดชอบของผู�นําระดับต=างๆ ในองค2การ 
พฤติกรรมของผู�นํา แบบของผู�นํา อํานาจของผู�นํา  ทฤษฎี
ที่ เกี่ยวข�องกับภาวะผู� นํา บุคลิกภาพและคุณลักษณะ    
ของผู�นํา  อิทธิพลของผู�นําต=อพฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ= ม ทํ างาน  การสร� างม นุษยสั ม พั น ธ2  ก ารบ ริห าร       
ความขัดแย�งและการแก�ปaญหาในองค2การ การพัฒนา
ตนเองและการเสริมสร�างการเปZนผู�นํา 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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2513316   จิตวิทยาเพศและสังคม       3(3-0-6) 
       Psychology of Gender and Society 
                ธรรมชาติและความหมายของเพศ  ตัวชี้วัด
ทางเพศและพัฒนาการทางเพศ ความเชื่อเกี่ยวกับ   
ความเปZนชายและหญิง  บทบาททางเพศและพฤติกรรม
ทางสังคมของชายและหญิ ง  นโยบายสาธารณะที่
เกี่ยวข�องกับเพศ  การถ=ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับเพศที่มี
ผลต=อบุคลิกภาพ  การดําเนินชีวิต  การทํางาน  และ
ครอบครัว 

2513316  จิตวิทยาความแตกต8างเพศและ   
              สังคม                      3(3-0-6) 
             Psychology of Gender and Society 
Differences 
              ธ ร ร ม ช า ติ  ค ว า ม เชื่ อ  บ ท บ า ท แ ล ะ          
ความแตกต=างทางเพศ  พัฒนาการทางเพศ ตําแหน=งทาง
สังคม นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข�อง รวมถึงการถ=ายทอด
ทางสังคมเกี่ยวกับเพศที่มีผลต=อบุคลิกภาพ การดําเนินชีวิต  
การทํางาน  และครอบครัว 

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2513318 จิตวิทยาครอบครัว   3(3-0-6) 
       Family Psychology 
       ความหมายและธรรมชาติของครอบครัว  
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว บทบาทของ
ครอบครัว  ระบบครอบครัว ความสมพันธ2ภายใน
ครอบครัว  การใช�อํานาจในครอบครัว   ความขัดแย�ง 
และปaญหาของครอบครัว  การป}องกันและแก�ไขปaญหา
ครอบครัว 

2513318   จิตวิทยาครอบครัว      3(3-0-6)     
               Family Psychology 
              ความหมายและธรรมชาติของครอบครัว  
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว ระบบครอบครัว 
บทบาทของครอบครัว  รูปแบบความสัมพันธ2ภายใน
ครอบครัว การส=งเสริมความสัมพันธ2ของสมาชิกใน
ครอบครัว ปaญหาของครอบครัว  รวมถึงแนวทางการ
ป}องกันและแก�ไขปaญหาครอบครัว 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

ไม=มี 2513319   กลุ8มสัมพันธ"            3(2-2-5) 
              Group  Dynamics 
              ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับกลุ=มสัมพันธ2 
ทฤษฎีกลุ=ม  เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากลุ=ม  

- รายวิชาใหม= 
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 ตลอดจนการฝ_กกลุ=มสัมพันธ2  เพื่อนําไปประยุกต2ใช�ในงาน

ด�านจิตวิทยา 
 

ไม=มี 2513320   จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส8วนบุคคล 
                                        3(3-0-6)     
               Psychology for Personal Growth 
            แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกต2
เพื่ อความเข� าใจตน เอง การสํ ารวจคุณค= าในตนเอง       
การเลือกและตัดสินใจด�วยตนเอง ปaจจัยทางสังคมและ
สิ่งแวดล�อมที่มีอิทธิพลต=อชีวิต การยอมรับในตนเอง     
ตามความเปZนจริงเพื่อพัฒนาตนเต็มศักยภาพ 

- รายวิชาใหม= 

2513502   การจัดและการบริหารงานแนะแนว 
                                     3(3-0-6) 
        Guidance Administration 
        ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ น ะ แ น ว             
การปฏิบัติงานเชิงระบบในงานแนะแนว บุคลากรและ
หน�าที่ของบุคลากรในการแนะแนว การบริหารงานบุคคล
แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ร= ว ม กั น ใน ก า ร แ น ะ แ น ว               
การจัดโครงการแนะแนว การวางแผนปฏิบัติงานแนะแนว  
การประเมินผลโครงการแนะแนว 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
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2513605  การประยุกต"จิตวิทยาการปรึกษา     
              ในการแนะแนว         3(2-2-5) 
              Applications of Counseling  
Psychology in Guidance 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601   จิตวิทยาการ
ปรึกษา  
       ก า รป ระ ยุ ก ต2 ห ลั ก ก ารแล ะวิ ธี ก า ร ให�
คําปรึกษาเพื่อให�บริการปรึกษาแก=บุคลากร เทคนิคของ
การให�คําปรึกษา  ฝ_กทักษะให�คําปรึกษา   การปฏิบัติการ
ให�คําปรึกษาและ   การให�คําปรึกษากลุ=ม การให�ความ
ช=วยเหลือบุคลากร   การวิเคราะห2และประเมินผลการให�
คําปรึกษา 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
 

2513606  การประยุกต"จิตวิทยาการปรึกษา   
              ในชุมชน         3(2-2-5) 
              Applications of Counseling   
Psychology in Community  
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601   จิตวิทยาการ
ปรึกษา 
          การประยุกต2หลักการและวิธีการให�คําปรึกษา
เพื่อให�บริการแก=บุคลากรในชุมชน เทคนิคของการให�
คําปรึกษา เทคนิคกลุ=ม  การฝ_กทักษะในการให�คําปรึกษา      

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
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เพื่อให�ความช=วยเหลือบุคลากรในชุมชน  การประเมินผล
การให�คําปรึกษาในชุมชน 

  

ไม=มี 2513607    ทักษะและเทคนิคการปรึกษา    3(2-2-5)      
              Counseling Skills and Techniques  
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยา     
การปรึกษาเบื้องต.น 
              วิธีและขั้นตอนของการปรึกษา การวิเคราะห2  
ผู� ขอรับบริการปรึกษา ทักษะและเทคนิคที่ส= งเสริม       
การสร�างสัมพันธภาพ การวิเคราะห2ปaญหา การปรับเปลี่ยน  
เจตค ติ  ความ คิด  และพ ฤ ติกรรม  การบั น ทึ กและ
ประเมินผลการบริการปรึกษา รวมทั้งการฝ_กปฏิบัติทักษะ
และเทคนิคการปรึกษาแบบต=างๆ  

- รายวิชาใหม= 

ไม=มี 2513608   การฝQกปฏิบัติจิตวิทยา   
              การปรึกษาแบบรายบุคคล   3(2-2-5) 
              Practicum in Individual Counseling 
Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513607 ทักษะและ
เทคนิคการปรึกษา 
              การนําหลักการทักษะและทฤษฎีของจิตวิทยา
การปรึกษามาใช�ในการให�บริการปรึกษา ฝ_กทักษะ และ
การปฏิบัติการปรึกษา การให�ความช=วยเหลือบุคคล      

- รายวิชาใหม= 
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 การวิเคราะห2และประเมินผลการปรึกษา ภายใต�การดูแล

ของอาจารย2 
 

ไม=มี 2513609   การฝQกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม  
                                           3(2-2-5) 
                Practicum in Group Counseling 
Psychology  
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512602 จิตวิทยา     
การปรึกษาแบบกลุ8ม และ 2513607 ทักษะและเทคนิค
การปรึกษา 
             การนํ าหลักการและวิธีก ารของจิตวิทยา      
การปรึกษาแบบกลุ=มมาใช�ในการให�บริการปรึกษาแบบกลุ=ม 
ฝ_ ก ทั ก ษ ะ  แ ล ะก ารป ฏิ บั ติ ก า รป รึ ก ษ าแ บ บ ก ลุ= ม           
การให�  ความช=วยเหลือและพัฒนาบุคคลด�วยกระบวนการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม การวิเคราะห2และประเมินผลการบริการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม ภายใต�การดูแลของอาจารย2 

- รายวิชาใหม= 

2513701 จิตวิทยาการติดต8อสื่อสารและ  
             การชักชวน               3(3-0-6) 
     Psychology of Communication and 
Persuasion 
    จิตวิทยาที่ว=าด�วยการพัฒนาการทางภาษา 
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข�องกับ 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
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การสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสาร  การใช�อวัจนสาร
และวัจนสารในการติดต=อสื่อสาร  โครงสร�างและรูปแบบ
ของการติดต=อสื่อสารประเภทต=างๆ เช=น การโฆษณา  
การประชาสัมพันธ2  ข=าวลือ  การชักชวน  การประยุกต2
ความรู�ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร�างประสิทธิภาพในการ
สื่อสารและการชักชวน 

  

2513703  การฝQกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
   Training in Community Psychology 
           ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง           
การฝ_กอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร  การประยุกต2
หลักการเรียนรู� ไปใช�ในการฝ_กอบรม  การวางแผน  
เทคนิค  และการจัดการฝ_กอบรม บทบาท หน�าที่ของ
นักจิตวิทยาชุมชนในการพัฒนาและการฝ_กอบรม  การจัด
โปรแกรมการฝ_กอบรม  การประเมินผลการฝ_กอบรมทาง
จิตวิทยาชุมชน 

2513703  การฝQกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
              Training in Community Psychology 
              ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใช�กระบวนการมีส=วนร=วมของคน
ในชุมชน บทบาทหน�าที่ของนักจิตวิทยาชุมชนในการ
ฝ_กอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน การจัดโปรแกรมการ
ฝ_กอบรม การพัฒนาอาชีพ ให� เหมาะกับชุมชนและ
ตอบสนองความต�องการของท�องถิ่น การประเมินผลการ
ฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2513704  การฝQกอบรมในองค"การ 
              อุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
      Training in Industrial Organizations 
          ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร การประยุกต2หลักการเรียนรู�ไปใช�ใน
การฝ_กอบรม การวางแผน  เทคนิค  และการจัด        

2513704    การฝQกอบรมในองค"การ    
                อุตสาหกรรม           3(3-0-6) 
                Training in Industrial Organizations 
                ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากร  การประยุกต2หลักการเรียนรู�ไปใช�
ในการฝ_กอบรม  การวางแผน  เทคนิค  และการจัดการ 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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การฝ_กอบรม  การประชุมแบบต=าง ๆ บทบาทหน�าที่ของ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการพัฒนาและฝ_กอบรม  การ
กําหนดวัตถุประสงค2  การจัดโปรแกรมการฝ_กอบรม  การ
ประเมินผลการฝ_กอบรมทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ 

ฝ_กอบรม บทบาท หน�าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ  ในการฝ_กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร  การจัด
โปรแกรมการฝ_กอบรม  การประเมินผลการฝ_กอบรมทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 

 

2513705  การประยุกต"จิตวิทยาการปรึกษา 
              ในองค"การ     3(2-2-5) 
   Applications  of  Counseling 
Psychology in Organizations 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601   จิตวิทยา  
การปรึกษา 
       ก า รป ระ ยุ ก ต2 ห ลั ก ก ารแล ะวิ ธี ก า ร ให�
คํ าป รึ กษ า เพื่ อ ให� บ ริ ก ารแก= บุ คล ากรใน องค2 ก าร
อุตสาหกรรม  เทคนิคของการให�คําปรึกษา เทคนิคกลุ=ม  
การฝ_กทักษะในการให�คําปรึกษาเพื่อให�ความช=วยเหลือ
บุคลากรในองค2การ การประนีประนอม การแก�ปaญหา
กลุ=ม การประเมินผลการให�คําปรึกษาในองค2การ 

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
 

2513706 จิตวิทยาให.คําปรึกษาและ 
              ประนีประนอม          3(3-0-6) 
   Psychology  Consultation  and 
Negotiation   

ไม=มี - ปdดรายวิชา 
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    ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาให�
คําปรึกษาและการประนีประนอม ทฤษฎี ที่เกี่ยวข�อง 
ห ลั ก ก าร  แ ล ะ เท ค นิ ค ใน ก าร ให� คํ าป รึ ก ษ าแ ล ะ           
การประนีประนอม บทบาท หน�าที่ และคุณลักษณะที่
เห ม าะสม ของผู� จั ด ก ารค วาม ขั ดแย� ง ใน อ งค2 ก าร          
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ก า ร ใ ห� คํ า ป รึ ก ษ า แ ล ะ                    
การประนีประนอม    

  

ไม=มี 2513715 จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห" 3(3-0-6) 
            Psychology for Social Works 
           หลักการและการประยุกต2วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อ
งานสังคมสงเคราะห2 กระบวนการสังคมสงเคราะห2 วิธีการ
ช=วยเหลือบุคคลในวัยและกลุ=มต=างๆ จรรยาบรรณของนัก
สังคมสงเคราะห2  ความมีจิตอาสา การปรับปรุงการ
ให�บริการแก=บุคคล กลุ=ม และชุมชน 

- รายวิชาใหม= 

ไม=มี 2513716 จิตวิทยาเพื่อการสร.างความเข.มแข็ง 
             ในชุมชน                    3(3-0-6) 
             Psychology for Community 
Empowerment 
                การประยุกต2ความรู�และทฤษฎีทางจิตวิทยา
เพื่อการสร�างความเข�มแข็งในชุมชน การวิเคราะห2ปaญหา
ของชุมชน การทํางานเปZนทีม การร=วมทํากิจกรรม  โดยยึด 

- รายวิชาใหม= 
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 ห ลั กการ พึ่ งตน เอง การ มี ส= วน ร= วมของป ระชาชน        

การพัฒนาอาชีพในชุมชน และการใช�ภูมิปaญญาท�องถิ่น 
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย=างสมดุลและยั่งยืน 

 

ไม=มี 2513717   การจัดการความขัดแย.ง 
              และการเจรจาต8อรอง        3(3-0-6) 
            Conflict Management and 
Negotiation 
              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดการความ
ขัดแย�งในรูปแบบต=างๆ รวมทั้งวิเคราะห2กรณีศึกษาถึง
สาเหตุ เงื่อนไข  ข�อจํากัด เทคนิคการเจรจาต=อรอง และ
แนวทางการจัดการความขัดแย�ง ทั้งในระดับบุคคล  กลุ=ม  
และชุมชน 

- รายวิชาใหม= 

ไม=มี 2513718   การทดสอบและการประเมินผลทาง 
              จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 3(3-0-6) 
               Testing and Measurements   in  
Industrial and  Organizational Psychology                                        
             การนําแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยามาใช�
ในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตําแหน=ง การประเมินผล
ทางจิตวิทยา  การพัฒนาบุคคลในวงการอุตสาหกรรม  
การสร�างแบบทดสอบที่จําเปZน    และการประยุกต2ใช�
แบบทดสอบในวงการอุตสาหกรรม 

- รายวิชาใหม= 
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ไม=มี 2513719  การพัฒนาองค"การ         3(3-0-6) 

             Organization  Development 
               แนวคิด และองค2ประกอบของการพัฒนา
องค2การ กระบวนการพัฒนาองค2การ  การวินิจฉัยปaญหา
ขององค2การ การใช� เทคนิคหรือเครื่องมือเพื่อพัฒนา
องค2การ  การแก�ปaญหาจากการต=อต�านการเปลี่ยนแปลงใน
องค2การ  เงื่อนไขสู=ความสําเร็จของการพัฒนาองค2การ  

- รายวิชาใหม= 

ไม=มี 2513802  การเตรียมฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา
    1(45) 
              Preparation for  Cooperative 
Education in Psychology 
             จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร�อมของผู�เรียน
ก=อนออกฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพ ในด�านการรับรู�ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ   การพัฒนาตัวผู�เรียน
ให�มีความรู�  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะ  
ที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ   โดยการศึกษา สังเกต และ        
ฝ_กปฏิบัติในสถานการณ2ต=างๆ ที่เกี่ยวข�อง  ตลอดจนการ
จัดให�มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- รายวิชาใหม= 
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2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง 
             จิตวิทยาการแนะแนว   3(2-2-5)  
             Seminar and Field Trip in Guidance 
Psychology 
     ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาการแนะแนว  
วิเคราะห2แนวความคิด  ปaญหาความก�าวหน�าและความ
เคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาการแนะแนว  ศึกษา
ผลงานวิจัยด�านจิตวิทยาการแนะแนวนํามาวิเคราะห2และ
อภิปรายแนวทางพัฒนางานด�านจิตวิทยาการแนะแนว
และเสนอรายงาน 

2513907  สัมมนาและศึกษาดูงานทาง     
              จิตวิทยาการปรึกษาและ      
              การแนะแนว             3(2-2-5) 
              Seminar and Field Trip in Counseling 
and Guidance Psychology 
           ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนววิ เคราะห2 แน วความ คิด   ปaญ ห า
ความก�าวหน�าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนว ศึกษาผลงานวิจัยด�านจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนวนํามาวิเคราะห2และอภิปราย
แนวทางพัฒ นางานด� านจิ ตวิทยาการป รึกษ าและ          
การแนะแนว  และเสนอรายงาน        

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา   3(2-2-5) 
     Psychological Research  
     วัตถุประสงค2และความหมายของการวิจัยทาง
จิตวิทยา  วิธี การต= างๆในการวิจัย   หลักการและ
วิธีดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา  แหล=งข�อมูลและการเก็บ
รวบรวมข�อมูล การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใช�ในการ
วิจัยทางจิตวิทยา  การนําผลการวิจัยทางจิตวิทยาไป
ประยุกต2ใช�  

2513908   การวิจัยทางจิตวิทยา    3(2-2-5) 
               Psychological Research  
              วัตถุประสงค2และความหมายของการวิจัยทาง
จิ ต วิ ท ย า  วิ ธี ก ารต= า งๆ ใน ก ารวิ จั ย  ห ลั ก ก ารแล ะ
วิธีดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา  แหล=งข�อมูลและการเก็บ
รวบรวมข�อมูล การเขียน การออกแบบงานวิจัย  การเขียน
รายงานการวิจัย สถิติที่ใช�ในการวิจัยทางจิตวิทยา  การนํา
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาไปประยุกต2ใช� และฝ_กปฏิบัติการ
ทําวิจัย 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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ไม=มี 2514802    การฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา 

                                               6(640) 
                Cooperative Education  in 
Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513801 การเตรียมฝQก  
สหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา 
               จั ด ให� นั ก ศึ กษ าได� ฝ_ กป ระสบ การณ2 ใน
หน=วยงานที่เหมาะสม  เพื่อให�ได�รับความรู�  ทักษะ  เจตคติ  
และปฏิบัติสหกิจศึกษาในวิชาชีพด�านจิตวิทยา 

- รายวิชาใหม= 

2514903  โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการ 
              แนะแนว       3(2-2-5) 
   Special Study in Guidance  
Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908  การวิจัยทาง
จิตวิทยา 
             ศึกษาหัวข�อที่สนใจหรือได�รับคําแนะนําจาก
ผู�สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาการแนะแนว  ศึกษาโครงการ
ต=างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  ดําเนินการศึกษา
ค�นคว�าภายใต�การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษา
โครงการ โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ศึกษา  การรวบรวม
ข�อมูล  การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผล 

2514903   โครงการพิเศษทางจิตวิทยา      
              การปรึกษาและแนะแนว     3(2-2-5) 
              Special Study in Counseling and 
Guidance Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908  การวิจัยทาง
จิตวิทยา           
             ศึกษาประเด็นที่น=าสนใจหรือได�รับคําแนะนํา
จากผู�สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�องทางการ
ปรึกษาและการแนะแนว ดําเนินการศึกษาค�นคว�าภายใต�
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ โดยนํา
ระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ในการศึกษา การรวบรวมข�อมูล     

- ปรับชื่อวิชา 
- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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การศึกษาฉบับสมบูรณ2 การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษา

ฉบับสมบูรณ2 
 

v2514904  โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน 
                                      3(2-2-5) 
               Special Study in Community 
Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2 085139   การวิจัยทาง
จิตวิทยา 
      ศึกษาหัวข�อที่สนใจหรือได�รับคําแนะนําจาก
ผู�สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน  ศึกษาโครงการต=างๆ และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  ดําเนินการศึกษาค�นคว�าภายใต�
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2 ที่ปรึกษาโครงการ   
โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ศึกษา  การรวบรวมข�อมูล     
การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2 

2514904   โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน 
                                          3(2-2-5) 
               Special Study in Community 
Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908  การวิจัยทาง
จิตวิทยา 
              ศึกษาประเด็นที่น=าสนใจหรือได�รับคําแนะนํา
จากผู�สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน  ศึกษาโครงการต=างๆ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�องทางชุมชน  ดําเนินการศึกษา
ค�นคว�าภายใต�การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษา
โครงการ โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ศึกษา  การรวบรวม
ข�อมูล  การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ2 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
 

2514905  โครงการพิเศษทางจิตวิทยา 
              อุตสาหกรรมและองค"การ     3(2-2-5) 
               Special Study in  Industrial and 
Organizational Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 8251390   การวิจัยทาง
จิตวิทยา 

2514905  โครงการพิเศษทางจิตวิทยา      
             อุตสาหกรรมและองค"การ  3(2-2-5) 
              Special Study in  Industrial and 
Organizational Psychology 
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908  การวิจัยทาง
จิตวิทยา 

- ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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      ศึกษาหัวข�อที่สนใจหรือได�รับคําแนะนําจาก
ผู�สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาโครงการต=างๆ 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง  ดําเนินการศึกษาค�นคว�า
ภายใต�การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ 
โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใช�ศึกษา  การรวบรวมข�อมูล  
การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2 

               ศึกษาประเด็นที่น=าสนใจหรือได�รับคําแนะนํา
จากผู�สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข�องทาง
อุตสาหกรรมและองค2การ  ดําเนินการศึกษาค�นคว�าภายใต�
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ โดยนํา
ระ เบี ยบ วิ ธี วิ จั ย ม า ใช� ศึ ก ษ า   ก ารรวบ รวม ข� อ มู ล          
การวิเคราะห2ข�อมูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย"ประจําหลักสูตร 

 
1. ช่ือ  นางสาวมนฤดี  ช8วงฉ่ํา 

1.1 ตําแหน8งทางวิขาการ 
อาจารย2 
 

1.2 ประวัติการศึกษา 
ระดับ          ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปF พ.ศ. 
ปริญญาโท    ศศ.ม. (จิตวิทยา              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2552 
                 อุตสาหกรรมและองค2การ)          พระจอมเกล�าพระนครเหนือ,ประเทศไทย 
ปริญญาตรี    บธ.บ. (บริหาร           มหาวิทยาลัยราชภัฏ  2548 
 ทรัพยากรมนุษย2)          สวนสุนันทา,ประเทศไทย 

 
1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
ไม=มี 

1.3.2  งานวิจัย 
ไม=มี 

1.3.3  บทความทางวิชาการ 
ไม=มี 

 
1.4 ประสบการณ"สอนระดับอุดมศึกษา  3 ป[ 
 
1.5 ภาระงานสอน 

2511301   มนุษยสัมพันธ2 
2513702   จิตวิทยาการโฆษณาเพ่ือการตลาด 
2512704   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเบ้ืองต�น 
2512705   จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค 
2512709   จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2 
2512710   จิตวิทยาการบริการ 
2512714   จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน 
2513704   การฝ_กอบรมองค2การอุตสาหกรรม 
2513719   การพัฒนาองค2การ 
2513906   สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
9000201   มนุษย2กับการดําเนินชีวิต 
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2. ช่ือ  นายสุทธิพันธุ"    สุทธิศันสนีย" 
2.1 ตําแหน8งทางวิขาการ 

อาจารย2 
 
2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ          ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปF พ.ศ. 
ปริญญาโท  ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย 2552 
ปริญญาตรี  วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2,ประเทศไทย 2548 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
ไม=มี 

2.3.2  งานวิจัย 
ไม=มี 

2.3.3  บทความทางวิชาการ 
ไม=มี 

 
2.4 ประสบการณ"ในการทํางาน 

2.4.1 งานสอนในระดับอุดมศึกษา 1 ป[ 
2.4.2 นักจิตวิทยา รายการ Buddy Family คลื่น FM 92.0 MHz 1 ป[ 
2.4.3 นักจิตวิทยา ศูนย2สุขกายสบายจิต โรงเรียนเซนต2คาเบรียล 1 ป[ 
 

2.5 ภาระงานสอน 
2511201   จิตวิทยาท่ัวไป 
2512225   จิตวิทยาการรับรู�และการเรียนรู� 
2512401   จิตวิทยาอปกติ 
2513319   กลุ=มสัมพันธ2 
2513320   จิตวิทยาความงอกงามส=วนบุคคล 
2513607   ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 
2513608   การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาเปZนรายบุคล 
2513609   การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม 
9000201   มนุษย2กับการดําเนินชีวิต 
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3. ช่ือ  นางสาวศิริวรรณ    กําแพงพันธ" 
3.1 ตําแหน8งทางวิขาการ 

อาจารย2 
 
3.2  ประวัติการศึกษา 
ระดับ          ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปF พ.ศ. 
ปริญญาโท  วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)  มหาวิทยาลัยมหิดล,ประเทศไทย 2552 
ปริญญาตรี  ศษ.บ. (จิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร,ประเทศไทย 2547 
 และการแนะแนว) 
 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

3.3.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
ไม=มี 

3.3.2  งานวิจัย 
ไม=มี 

3.3.3  บทความทางวิชาการ 
ศิริวรรณ  กําแพงพันธ2 และคณะ, 2554. ปMจจัยทางจิตสังคมกับการตั้งครรภ"ของหญิงวัยรุ8น

ท่ีมาฝากครรภ"ในโรงพยาบาลศิริราช. วารสารสมาคมจิตแพทย2แห=งประเทศไทย; 56(3): 256-266 
 
3.4 ประสบการณ"ในการทํางาน 

3.4.1 งานสอนในระดับอุดมศึกษา 
3.4.2 นักจิตวิทยา  งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร2 ศิริราชพยาบาล 1 ป[ 

 
3.5 ภาระงานสอน 

2511202   สรีรจิตวิทยา 
2512214   การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
2512222   จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 
2512303   จิตวิทยาการจูงใจ 
2512402   จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ 
2512504   บริการสานสนเทศ 
2513501   การศึกษารายกรณี 
2513718   การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
2513907   สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
9000201   มนุษย2กับการดําเนินชีวิต 
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4. ช่ือ  นางดวงกมล  ทองอยู8 
4.1 ตําแหน8งทางวิขาการ 

อาจารย2 
 
4.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ          ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปF พ.ศ. 
ปริญญาโท    วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2,ประเทศไทย 2553 
ปริญญาตรี    ค.บ. (จิตวิทยา จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย 2540 
                 การปรึกษาและแนะแนว)    

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

4.3.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
ไม=มี 

4.3.2  งานวิจัย 
ไม=มี 

4.3.3  บทความทางวิชาการ 
ไม=มี 

 
4.4 ประสบการณ"ในการทํางาน  

4.4.1  งานสอนระดับอุดมศึกษา 
4.4.2  หัวหน�าแผนกผู�อุปการะสัมพันธ2 มูลนิธิสงเคราะห2เด็กยากจน ซีซีเอฟ ในประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ2  4 ป[ 
4.4.3  พนักงานต�อนรับบนเครื่องบินสายการบิน Japan Airline  4 ป[ 
4.4.4  สอนระดับมัธยม โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย วดัไทยลอสแอนเจลสิ 1 ป[ 

 
4.5 ภาระงานสอน 

2512202   สุขภาพจิต 
2512226   ความคิดสร�างสรรค2 
2512304   จิตวิทยาสิ่งแวดล�อม 
2512707   จิตวิทยาประยุกต2เพ่ือการเรียนการสอน 
2513703   การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 
2513715   จิตวิทยาเพ่ืองานสังคมสงเคราะห2 
2513717   การจัดการความขัดแย�งและการเจรจาต=อรอง 
2513905   สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน 
9000201   มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
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5.   ช่ือ  นายประกาศิต  ประกอบผล 
5.1 ตําแหน8งทางวิขาการ 

อาจารย2 
 
5.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ          ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปF พ.ศ. 
ปริญญาโท  อ.ม. (จริยศาสตร2ศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหิดล,ประเทศไทย 2544 
ปริญญาตรี  พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัย 2538 
          มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย     

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

5.3.1  ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน 
ไม=มี 

5.3.2  งานวิจัย 
ประกาศิต  ประกอบผล, 2551. การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน.าหน8วยงานท่ีมี

ต8อการปฏิบัติงานของผู.สําเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" ปFการศึกษา 2549   – 2550. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 

ประกาศิต  ประกอบผล, 2552. การติดตามผลผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ"  ในพระบรม
ราชูปถัมภ"   ปFการศึกษา 2550  – 2551. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ2 
ในพระบรมราชูปถัมภ2   

5.3.3  บทความทางวิชาการ 
ประกาศิต  ประกอบผล, 2550. ขอดเกร็ดประเพณี ไทย : วันสงกรานต2  .

วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ2 ป[ท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2550 
ประกาศิต  ประกอบผล, 2552. อุปกรณ" ในพิธีกรรมพุทธศาสนา : นัยของ

ความหมายและการใช�.  วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ2 ป[ท่ี 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2552 
 

5.4  ประสบการณ"การสอนระดับอุดมศึกษา  10 ป[ 
 
5.5  ภาระงานสอน 

9000201   มนุษย2กับการดําเนินชีวิต 
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ภาคผนวก ช  
รายงานการศึกษาข.อมูลคุณลักษณะบัณฑิต 
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ผลการศึกษาข.อมูลคุณลักษณะบัณฑิต 

 
ผลการศึกษาจากการวิจัยในครั้งนี้แบ=งเปZน 2 ตอน ได�แก= 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับความคาดหวังของสถานประกอบการต=อบัณฑิต

สาขาจิตวิทยา ความพึงพอใจของบัณฑิต และความคาดหวังของนักเรียน  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห2 ปรัชญา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 มาตรฐานผลการเรียนรู�และ

ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู� 
 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับความคาดหวังของสถานประกอบการต8อบัณฑิต
หลักสูตรจิตวิทยา ความพึงพอใจของบัณฑิต และความคาดหวังของนักเรียน  
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับความคาดหวังของสถานประกอบการต=อบัณฑิตหลักสูตร
จิตวิทยา ความพึงพอใจของบัณฑิต และความคาดหวังของนักเรียน แบ=งเปZน 3 ส=วน ได�แก=           
ผลการศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการหรือหน=วยงานต=อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค2ของบัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยา ความพึงพอใจของบัณฑิตต=อหลักสูตรจิตวิทยา และ         
ผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนต=อการเลือกเข�าศึกษาต=อในระดับอุดมศึกษาสาขาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 ซ่ึงผลการศึกษาแต=ละส=วนจะนํามา
ประกอบกันเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรจิตวิทยา ผลการศึกษาแต=ละส=วนชี้ให�เห็นถึงคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค2ของหลักสูตรจิตวิทยาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ2ของหลักสูตร และการผลิตบัณฑิต     
เพ่ือตอบสนองต=อความต�องการของตลาดแรงงาน แบ=งผลการศึกษาตามกลุ=มประชากรดังนี้ 

1.1 ผลการศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการหรือหน8วยงานต8อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค"ของบัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" 

การประเมินความคาดหวังของสถานประกอบการจํานวน 23 คน โดยส=วนใหญ=ผู�ตอบ
แบบสอบถามทํางานตําแหน=งอาจารย2/นักวิจัยอิสระ/ท่ีปรึกษา ร�อยละ 69.6 หัวหน�างาน คิดเปZนร�อยละ  
13.6  ส=วนใหญ=เห็นถึงความจําเปZนในการมีนักศึกษาท่ีจบจากสาขาจิตวิทยาระดับมาก คิดเปZนร�อยละ 
69.6 รองลงมาคือระดับปานกลาง 26.1  
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ตารางท่ี 1 ข.อมูลท่ัวไปของผู.ตอบแบบสอบถามความคาดหวังของสถานประกอบการ 
 

ข.อมูลท่ัวไป จํานวน ร.อยละ 
1. ตําแหน8ง 

เจ�าของกิจการ 
ผู�จัดการ 
ฝ^ายบุคคล 
หัวหน�างาน 
อาจารย2  นักวิจัยอิสระ ท่ีปรึกษา  

 
2 
0 
2 
3 
16 

 
8.7 
0 

8.7 
13.0 
69.6 

2. ความจําเปHนในการมีนักศึกษาท่ีจบสาขา
จิตวิทยา 

มาก 
ปานกลาง 
น�อย 
ไม=จําเปZน 

 
 

16 
6 
1 
0 

 
 

69.6 
26.1 
4.3 
0 

 

ความคาดหวังต8อการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีสําเร็จการศกึษาจากหลักสูตรจิตวิทยา 
จากผลการศึกษาความคาดหวังต=อการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรจิตวิทยา โดยรวมมีความคาดหวังอยู=ในระดับมากท่ีสุด มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ  4.79 ประเด็นท่ีมี
ความคาดหวังสูงสุดคือ ความขยัน อดทน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 5.00 รองลงมาคือ การตรงเวลา และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีค=าเฉลี่ยเท=ากันคือ 4.96 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.00 – 1.49 หมายถึง สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู=ในระดับ
น�อยท่ีสุด 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.50 – 2.49 หมายถึง สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู=ในระดับ
น�อย 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 2.50 – 3.49 หมายถึง สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู=ในระดับ
ปานกลาง 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 3.50 – 4.49 หมายถึง สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู=ในระดับ
มาก 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 4.50 – 5.00 หมายถึง สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู=ในระดับ
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 ความคาดหวังต8อการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา 
 

รายการ ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 
1.ความรู�ความสามารถในงานอาชีพท่ีปฏิบัติ 4.74 0.54 มากท่ีสุด 
2.ความรู�ความสามารถภาษาต=างประเทศ    4.48 0.79 มากท่ีสุด 
3.ความเปZนผู�นําหรือผู�ตามท่ีดี 4.65 0.48 มากท่ีสุด 
4.ความสามารถในการตัดสินใจ 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
5.ความตระหนักและปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

4.61 0.78 มากท่ีสุด 

6.ความสามารถในการคิดวิเคราะห2ในการแก�ปaญหา 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
7.ทักษะในการติดต=อสื่อสาร 4.87 0.34 มากท่ีสุด 
8.ความคิดริเริ่มสร�างสรรค2 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
9.การมีมนุษย2สัมพันธ2 4.87 0.34 มากท่ีสุด 
10.ขยัน อดทน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
11.การตรงต=อเวลา 4.96 0.20 มากท่ีสุด 
12.ความมีวินัย 4.83 0.49 มากท่ีสุด 
13.ความเสียสละ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
14.ความซ่ือสัตย2 4.91 0.28 มากท่ีสุด 
15.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 4.96 0.20 มากท่ีสุด 
16.รักษาผลประโยชน2ของหน=วยงาน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
17.มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 4.91 0.28 มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.79 0.29 มากท่ีสุด 

 
ความคาดหวังต8อความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก

หลักสูตรจิตวิทยา 
จากผลการศึกษาความคาดหวังต=อความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา โดยรวมมีความคาดหวังอยู=ในระดับมากท่ีสุด มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ  4.73 
เม่ือพิจารณาด� านความรู�ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ข�อ ท่ี มีค= าเฉลี่ยสู งสุด คือ               
การประยุกต2ใช�ความรู�ความสามารถกับงานของหน=วยงานได� ค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.87 ด�านความเปZนผู�นํา 
ข�อท่ีมีค=าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการทํางานเปZนทีม ค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.87 ด�านความรู�
ความสามารถในการจัดการ ข�อท่ีมีค=าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถบริหารเวลาได�อย=างมีประสิทธิภาพ       
มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.83 
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ตารางท่ี 3 ความคาดหวังต8อความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรจิตวิทยา 
 

คุณลักษณะ / ความสามารถ ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 
ความรู.ความสามารถทางวิชาการ / วิชาชีพ  
1. มีความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาท้ังภาคทฤษฎี
และปฎิบัติ 

 
4.65 

 
0.64 

 
มากท่ีสุด 

2. ประยุกต2ใช�ความรู�ความสามารถกับงานของหน=วยงาน
ได� 

4.87 0.34 มากท่ีสุด 

3. สามารถวิเคราะห2และช=วยเหลือผู�ท่ีมาขอคําปรึกษาได�  4.70 0.55 มากท่ีสุด 
4. ความสามารถในการเรียนรู�งานด�านจิตวิทยา 4.65 0.57 มากท่ีสุด 
5. ความเข�าใจข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

6. มีความรู�ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุ
เป}าหมายอย=างมีประสิทธิภาพ 

 
4.74 

 
0.44 

 
มากท่ีสุด 

7. เปZนผู�แสวงหาความรู�เพ่ิมเติมอย=างต=อเนื่อง 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
8. สามารถประสานประโยชน2เพ่ือให�งานบรรลุตาม
จุดมุ=งหมาย 

4.78 0.42 มากท่ีสุด 

9. มีทักษะในการใช�คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
ความเปHนผู.นํา 
10. ตัดสิน ใจและแก� ไขปaญ หาเฉพาะหน� าได� อย= าง
เหมาะสม 

 
4.83 

 
0.38 

 
มากท่ีสุด 

11. มีความรัก เมตตาผู�อ่ืน เพ่ือนร=วมงานให�ความเคารพ 
เกรงใจ 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

12. เคารพและให�เกียรติเพ่ือนร=วมงาน 4.70 0.47 มากท่ีสุด 
13. สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดี 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
14.  สามารถโน�มน�าวใจให�เพ่ือนร=วมงานทํางาน  4.57 0.66 มากท่ีสุด 
15. ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน 4.74 0.44 มากท่ีสุด 
16. ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
17. ความสามารถในการทํางานเปZนทีม 4.87 0.34 มากท่ีสุด 
18. การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
ความรู.ความสามารถในการจัดการ 
19. มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน 

 
4.78 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 
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คุณลักษณะ / ความสามารถ ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 
20. ปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนการดําเนินการอย=าง
เหมาะสม 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 

21. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=าง
สมํ่าเสมอ 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

22. สามาสรถบริหารเวลาได�อย=างมีประสิทธิภาพ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
23. จัดลําดับความสําคัญของงานได�อย=างสอดคล�องกับ
เวลา 

4.78 0.42 มากท่ีสุด 

24. ความสามารถในการตัดสินใจ   4.70 0.55 มากท่ีสุด 
25. สามารถวิเคราะห2และแก�ไขปaญหาในการปฏิบัติงานได� 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.73 0.29 มากท่ีสุด 
 
ความคาดหวังต8อหลักสูตรจิตวิทยา 
จากผลการศึกษาความคาดหวังต=อหลักสูตรจิตวิทยา โดยรวมมีความคาดหวังอยู=ใน

ระดับมากท่ีสุด มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ  4.66 ประเด็นท่ีมีความคาดหวังสูงสุดคือ วิชาในหลักสูตรจิตวิทยา
เหมาะสมกับการนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน และหลักสูตรทําให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู� อ่ืนได�         
มีค=าเฉลี่ยเท=ากัน คือ 4.83 รองลงมาคือ หลักสูตรพัฒนาให�ผู�เรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน และ
หลักสูตรทําให�ผู�เรียนมีส=วนร=วมในการเสนอกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรู�ด�วยตนเอง       
มีค=าเฉลี่ยเท=ากันคือ  4.74 

 
ตารางท่ี 4 ความคาดหวังต8อหลักสูตรจิตวิทยา 

 

คุณลักษณะ /  ความสามารถ  ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 
1. หลักสูตรตอบสนองความต�องการของสังคม 4.52 0.73 มากท่ีสุด 
2. หลักสูตรสอดคล�องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ 4.39 0.89 มาก 
3. หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพความเปZนจริง 4.65 0.71 มากท่ีสุด 
4. หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู�ท่ีทันสมัย 4.65 0.64 มากท่ีสุด 
5. วิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน  

4.83 0.38 มากท่ีสุด 

6. หลักสูตรมุ=งเน�นการมีส=วนร=วมและบูรณาการความรู� 4.70 0.70 มากท่ีสุด 
7. ความรู�สามารถประยุกต2ใช�ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปaจจุบัน 

4.61 0.89 มากท่ีสุด 
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ข.อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

หลักสูตรจิตวิทยาเปZนสาขาท่ีจําเปZนในปaจจุบันและอนาคต เนื่องจากความสับสนของสังคมท่ี
มากข้ึน 

ท8านคิดว8าถ.ามีการปรับปรุงหลักสูตร ควรมีวิชาอะไรท่ีเหมาะกับงานด.านจิตวิทยา 
- Positive psychology, Neuroscience, Abnormal psychology, จรรยาบรรณในวิชาชีพ   

และการเรียนการสอนด�านจิตวิทยาท่ีเน�นการป}องกันปaญหาสุขภาพจิต ท้ังนี้  นักศึกษาต�องมี
ความสามารถในการอธิบายและให�คําแนะนําเรื่องสุขภาพจิตเบ้ืองต�น โรคทางจิตเวช แก=ประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนสามารถบอกแหล=งให�ความช=วยเหลือกรณีบุคคลมีปaญหาสุขภาพจิตได� อีกท้ังอธิบายให�
บุคคลท่ัวไปมีความเข�าใจเรื่องโรคทางจิตเวชอย=างถูกต�อง เนื่องจากคนส=วนใหญ=มีความคาดหวังต=อ

คุณลักษณะ /  ความสามารถ  ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

คาดหวัง 
8. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม=ให�สอดคล�องกับ
สถานการณ2ปaจจุบัน 

4.70 0.70 มากท่ีสุด 

9. หลักสูตรพัฒนาให�ผู�เรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน 4.74 0.54 มากท่ีสุด 
10. หลักสูตรสามารถให�ผู�เรียนได�ค�นพบและสร�างองค2
ความรู�ด�วยตนเอง 

4.52 0.79 มากท่ีสุด 

11. หลักสูตรได�ทําให�ผู�เรียนมีความสามารถในการเรียนรู�
และปฏิบัติอย=างมีข้ันตอน หรือเปZนกระบวนการ 

 
4.52 

 
0.84 

 
มากท่ีสุด 

12. หลักสูตรให�ผู�เรียนมีประสบการณ2ตรง  4.65 0.64 มากท่ีสุด 
13. หลักสูตรทําให�ผู�เรียนได�ทําความเข�าใจ แปลความ 
ตีความ สร�างความหมาย สังเคราะห2ข�อมูล สรุปเปZน
ข�อความรู� 

 
4.57 

 
0.72 

 
มากท่ีสุด 

14. หลักสูตรทําให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได� 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
15. หลักสูตรทําให�ผู�เรียนมีส=วนร=วมในการเสนอกิจกรรม 
ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรู�ด�วยตนเอง 

4.74 0.54 มากท่ีสุด 

16. หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนสร�างผลงานจากการปฏิบัติ 4.57 0.72 มากท่ีสุด 
17. หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมท่ี
พึงประสงค2 

4.73 0.63 มากท่ีสุด 

18. หลักสูตรทําให�ผู�เรียนบูรณาการสาระการเรียนรู�ต=างๆ
ให�เชื่อมโยงกัน 

4.61 0.72 มากท่ีสุด 

19. หลักสูตรเชื่อมโยงสิ่งท่ีอยู=ไกลตัวผู�เรียนให�เข�ามาสู= 
การเรียนรู�ของผู�เรียน 

4.57 0.72 มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.66 0.60 มากท่ีสุด 
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บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาด�านจิตวิทยาไม=ว=าสาขาใดก็ตาม ว=าจะต�องมีความรู�เรื่องโรคทางจิตเวช แม�ใน
การปฏิบัติงานจริงจะได�นําความรู�เรื่องโรคทางจิตเวชไปใช�โดยตรงหรือไม=ก็ตาม 

- กรณีนักศึกษา ศึกษาจบตามหลักสูตรและไม=ได�ปฏิบัติงานตรงตามหลักสูตรท่ีเรียนมา 
นักศึกษาต�องมีความสามารถในการนําสิ่งท่ีเรียนรู�จากการเรียนการสอนมาประยุกต2ใช�ในงานของตนได� 

- บัณฑิตต�องมีความสามารถในการอ=าน journal หรือ text book ทางจิตวิทยาได�อย=าง
เข�าใจ สามารถถ=ายทอด และนําไปประยุกต2ใช�ในงานได� 

- ควรมีวิชาท่ีฝ_กปฏิบัติ เช=น การออกไปยังแหล=งชุมชน ให�ได�ปฏิบัติจริง ได�พบกับการทํางาน
ในชุมชนจริงๆ 

- อยากให�มีวิชา จิตวิทยาในการประยุกต2ความรู�ท่ีมีในชีวิตประจําวัน 
 
ในภาพรวมท8านคิดว8าบัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ"     

ในพระบรมราชูปถัมภ" มีข.อเด8น ข.อด.อย และข.อควรปรับปรุงอย8างไร 
ข.อเด8น 
- บัณฑิตมีความขยันอดทน และสามารถเรียนรู� พัฒนางานท่ีไม=รู�ให�มีประสิทธิภาพตามท่ีได�

ศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติม 
ข.อด.อย 
- การมีสัมมาคารวะกับผู�ใหญ=และการพูดจาโดยไม=ทบทวนความคิด 
- ยังไม=มีนักวิจัยหรือบุคลากรท่ีมีการนําเสนอผลงานท่ีเห็นได�ในสาธารณะ และการเข�าถึง

แหล=งข�อมูล 
ข.อควรปรับปรุง 
- ควรมีการเพ่ิมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
- ควรมีการประชาสัมพันธ2หลักสูตร และความจําเปZนของหลักสูตรท่ีมีต=อประชาชน เพ่ือให�

เกิดการยอมรับ และยกย=องเปZนสาขาท่ีสําคัญสาขาหนึ่งของประเทศไทย 
1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตต8อหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร"และ

สังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" 
ข.อมูลท่ัวไปของผู.ประเมิน 
การประเมินความพึงพอใจบัณฑิตต=อหลักสูตรจิตวิทยา จํานวน 18 คน ประกอบด�วย 

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในช=วงระหว=างป[ 2550 – 2553 โดยเปZนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในป[ 2553 
มากท่ีสุดจํานวน 13 คน คิดเปZนร�อยละ  72.4 รองลงมาคือ สําเร็จการศึกษาในป[ 2550 จํานวน 3 คน 
คิดเปZนร�อยละ  16.6 
 อาชีพของบัณฑิตในปaจจุบัน พบว=า เปZน ครู / อาจารย2 จํานวน  3 คน คิดเปZนร�อยละ 
16.6 พนักงานบริษัทเอกชน 3 คน คิดเปZนร�อยละ  16.6  

ลักษณะของหน=วยงาน พบว=า เปZนหน=วยงานราชการ  จํานวน 6 คน คิดเปZนร�อยละ 
33.3 

บริษัทเอกชน จํานวน 6 คน คิดเปZนร�อยละ 33.3 
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งานของบัณฑิตในปaจจุบันตรงหรือสอดคล�องกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวน 9 คน 
คิดเปZนร�อยละ  50 และไม=ตรงสาขาจํานวน 6 คน คิดเปZนร�อยละ 33.3 

 
ตารางท่ี 5 ข.อมูลท่ัวไปของผู.ประเมิน 
 

 ข.อมูลท่ัวไป  จํานวน ร.อยละ 
1.ป[ท่ีสําเร็จการศึกษา 
   2550 
   2551 
   2552 
   2553 

 
3 
1 
1 
13 

 
16.6 
5.5 
5.5 
72.4 

2.อาชีพของบัณฑิตในปaจจุบัน 
   รับราชการ 
   นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห2 
   ประกอบธุรกิจส=วนตัว 
   ครู/อาจารย2 
   พนักงานบริษัทเอกชน 
   องค2การปกครองท�องถ่ิน 
   ศึกษาต=อ/ไม=ได�ประกอบอาชีพ/ไม=ระบุ 

 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
4 

 
11.2 
11.0 
11.2 
16.6 
16.6 
11.2 
22.2 

3.ลักษณะของหน=วยงาน 
   หน=วยงานราชการ   
   บริษัทเอกชน 
   อ่ืนๆ 
   ไม=ระบุ 

 
6 
6 
3 
3 

 
33.3 
33.3 
16.7 
16.7 

4.งานของบัณฑิตในปaจจุบันตรงหรือสอดคล�อง
กับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือไม= 
   ตรง/สอดคล�องกับสาขา 
   ไม=ตรงสาขา 
   ไม=ระบุ 

 
 
9 
6 
3 

 
 

50 
33.3 
16.7 

 

ความพึงพอใจต8อหลักสูตรจิตวิทยา 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต=อหลักสูตรจิตวิทยาพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวม  

ในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.15 ประกอบด�วย 
ลักษณะสาระของหลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 3.92    

ซ่ึงประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ วิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61 
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กิจกรรมการเรียนรู.ของหลักสูตรจิตวิทยา มีความพึงพอใจในระดับสูง มีค=าเฉลี่ย
เท=ากับ 4.37 ซ่ึงประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือกิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนเรียนรู�และปฏิบัติอย=างมี
ข้ันตอน หรือเปZนกระบวนการ มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61 

การบริหารจัดการหลักสูตร มีความพึงพอใจในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 3.90        
ซ่ึงประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ โต�ะเก�าอ้ีมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู�เรียน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 
4.39 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.00 – 1.49 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับน�อยท่ีสุด 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.50 – 2.49 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับน�อย 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 2.50 – 3.49 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับปานกลาง 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 3.50 – 4.49 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับมาก 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 4.50 – 5.00 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจต8อหลักสูตรจิตวิทยา 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ลักษณะสาระของหลักสูตร 
1.หลักสูตรตอบสนองความต�องการของสังคม 

3.92 
4.28 

.404 
669.  

มาก 
มาก 

2.หลักสูตรสอดคล�องกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ 4.00 .594 มาก 
3.หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพความเปZนจริง 4.17 .618 มาก 
4.หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู�ท่ีทันสมัย 4.33 .767 มาก 

5.วิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

4.61 
 

.502 
 

มากท่ีสุด 

6.วิชาท่ีกําหนดการจัดกิจกรรมและการศึกษาดูงานจะทํา
ให�นักศึกษาไม=เบ่ือหน=ายต=อการเรียนและได�รับการเรียนรู�
อย=างแท�จริง 

4.44 .616 มาก 

7.หลักสูตรมุ=งเน�นการมีส=วนร=วมและบูรณาการความรู� 4.28 .669 มาก 

8.หลักสูตรมีรายวิชาน=าสนใจและเสนอประเด็นต=างๆ     
ท่ีทันสมัย 

4.28 669.  
 

มาก 

9.เนื้ อหาสาระท่ี เรียนสามารถประยุกต2 ใช� ในสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปaจจุบัน 

4.39 698.  มาก 

10.การเรียนการสอนมุ=งส=งเสริมองค2ความรู�จากการวิจัย 4.39 608.  มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

11.ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม=ให�สอดคล�องกับ
สถานการณ2ปaจจุบัน 

74.1  857.  มาก 

กิจกรรมการเรียนรู.ของหลักสูตรจิตวิทยา 
1.เนื้อหาสาระในกิจกรรมมีความทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 

4.37 
4.33 

416. 
594.  

มาก 
มาก 

2.กิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผู�เรียน 4.28 669.  มาก 
3.กิ จ ก ร ร ม ส ร� า ง แ ล ะ พั ฒ น า ให� ผู� เรี ย น มี ทั ก ษ ะ            
การปฏิ บั ติ งานใน พ้ืน ท่ีจริง เช=น  โรงเรียน  โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานสงเคราะห2คนชรา เปZนต�น 

4.44 616.  มาก 

4.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ค�นพบและสร�างองค2ความรู�
ด�วยตนเอง 

4.39 698.  มาก 

5.กิ จ ก ร รม ก ร ะ ตุ� น ให� ผู� เรี ย น เรี ย น รู� แ ล ะ ป ฏิ บั ติ           
อย=างมีข้ันตอน หรือเปZนกระบวนการ 

4.61 .502 มากท่ีสุด 

6.กิ จ กรรมกระ ตุ� น ให� ผู� เรี ย น มีป ระส บ การณ2 ต ร ง           
ในการทํางาน 

4.44 .616 มาก 

7.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ทําความเข�าใจ แปลความ 
ตีความ  สร� างความหมาย สั ง เคราะห2 ข� อ มูล  สรุป         
เปZนข�อความรู� 

4.50 .618 มากท่ีสุด 

8.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนเชื่อมโยงประสบการณ2จาก
การเรียน กับชี วิตจริงและนํ าความรู� ไปประยุกต2 ใช�        
ในชีวิตจริง 

4.44 .616 มาก 

9.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ตัดสินเลือกกิจกรรม วิธีการ
ด�วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

4.28 .575 มาก 

10.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได� 4.50 .618 มากท่ีสุด 

11.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู� เรียนมีส=วนร=วมในการเสนอ
กิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรู�ด�วยตนเอง 

4.56 .705 มากท่ีสุด 

12.กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนสร�างผลงานจากการปฏิบัติ 4.39 .698 มาก 

13.กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยม  
ท่ีพึงประสงค2 

4.39 .608 มาก 

14.มีสื่อการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม 3.94 .725 มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

15.สื่อการเรียนรู�ช=วยให�ผู�เรียนมองเห็นสิ่งท่ีกําลังเรียนรู�ได�
อย=างเปZนรูปธรรมและเปZนกระบวนการ 

4.17 .707 มาก 

16.สื่อการเรียนรู�ช=วยกระตุ�นให�ผู�เรียนพัฒนาศักยภาพ
ท างก าร คิ ด ไต ร= ต รอ ง  คิ ด ส ร� า งส รรค2  คิ ด อย= า ง มี
วิจารณญาณ 

4.50 .514 มากท่ีสุด 

17.สื่อการเรียนรู�ส=งเสริมการทํากิจกรรมร=วมกันระหว=าง
ผู�เรียน 

4.44 .511 มาก 

18.สื่อการเรียนรู�ช=วยให�ผู�เรียนบูรณาการสาระการเรียนรู�
ต=างๆ ให�เชื่อมโยงกัน 

4.22 .647 มาก 

19.สื่อการเรียนรู�เชื่อมโยงสิ่งท่ีอยู=ไกลตัวผู�เรียนให�เข�ามาสู=
การเรียนรู�ของผู�เรียน 

4.28 .461 มาก 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
1.สภาพอาคารเรียน ห�องเรียน ห�องปฏิ บั ติการของ
หลักสูตรมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต=อการเรียนรู� 

3.90 
3.89 

.519 

.963 
มาก 
มาก 

 
2.สภาพพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมและการศึกษาดูงาน      
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต=อการเรียนรู� 

3.78 .878 มาก 

3.ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการมีสภาพพร�อมใช�งานและ
ปลอดภัย 

3.83 .857 มาก 
 

4.ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการมีแสงสว=างเพียงพอ 4.06 .725 มาก 

5.ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ สะอาดเรียบร�อย 3.89 .963 มาก 

6.ขนาดพ้ืนท่ีห�องเรียนและห�องปฏิบัติการเหมาะสมกับ
จํานวนผู�เรียน 

4.00 .840 มาก 

7.โต�ะเก�าอ้ีมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู�เรียน 4.39 .698 มาก 
8.ห�องเรียนและห�องปฏิบัติการมีอากาศถ=ายเทได�สะดวก 4.28 .895 มาก 

9.ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน 4.28 .669 มาก 

10.ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน 4.11 .832 มาก 

11.ความเหมาะสมต=อระเบียบการชําระเงินค=าลงทะเบียน 4.00 .970 มาก 

12.การอํานวยความสะดวกของเจ�าหน�าท่ี 3.44 .922 มาก 

13.การอํานวยความสะดวกของผู�บริหาร 3.67 .970 มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

14.การวางแผนหลักสูตรตลอดการศึกษา 4.28 .575 มาก 

15.ผู�บริหารให�ความเปZนกันเองกับนักศึกษา 4.17 .618 มาก 

16.ความทันสมัยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 3.94 .802 มาก 

17.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3.94 .873 มาก 

18.โครงสร�างการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีส=งผลต=อการเรียน
ของนักศึกษา 

3.94 .725 มาก 
 

19.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สิน 3.83 .618 มาก 
20.กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 3.50 .786 มาก 

21.การบริการด�านโสตทัศนศึกษา 3.56 .856 มาก 
22.การบริการด�านการกีฬา 3.33 .767 ปานกลาง 

23.ความพ ร�อมด� าน ตํ ารา  เอกสารด� าน การ เรี ยน            
ท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชา 

3.61 1.145 มาก 

ค8าเฉล่ียรวม 4.15 .376 มาก 

 
ความพึงพอใจต8อรายวิชาในหลักสูตรจิตวิทยา 
ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับ/ วิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต=อรายวิชาบังคับ/วิชาปฏิบัติการและฝ_กประสบการณ2

วิชาชีพพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.46 ซ่ึงรายวิชาท่ี มี         
ความพึงพอใจสูงสุดคือ จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการปรึกษา มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.78 ท้ังนี้
รายวิชาท่ีมีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 3.78 
 
ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับ/ วิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.จิตวิทยาพัฒนาการ 4.56 .511 มากท่ีสุด 
2.จิตวิทยาท่ัวไป 4.61 .502 มากท่ีสุด 
3.สรีรจิตวิทยา 4.22 .878 มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

4.จิตวิทยาบุคลิกภาพ 4.78 428.  มากท่ีสุด 
5.มนุษยสัมพันธ2 4.72 146.  มากท่ีสุด 
6.จิตวิทยาทางปaญญา 4.44 616.  มาก 
7.จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 4.33 594.  มากท่ีสุด 
8.จิตวิทยาการรับรู�และการเรียนรู� 4.61 502.  มาก 
9.จิตวิทยาการปรึกษา 4.78 428.  มากท่ีสุด 
10.ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา 3.78 1.309 มากท่ีสุด 
11 .สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา 3.89 963.  มาก 
21 .กระบวนการกลุ=ม 4.33 686.  มาก 
31 .การวิจัยทางจิตวิทยา 4.39 698.  มาก 
41 .การเตรียมฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา 4.72 461.  มาก 
51 .การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา 4.72 461.  มาก 

ค8าเฉล่ียรวม 4.46 .395 มาก 
 
ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับตามแขนงวิชา 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต=อรายวิชาบังคับตามแขนงวิชาพบว=า มีความพึงพอใจ

ภาพรวมในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.27  
แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง มีค=าเฉลี่ย

เท=ากับ 4.12 วิชาท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ จิตวิทยาการแนะแนว มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.44 
แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 

4.30 วิชาท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.47 
แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง       

มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.42 วิชาท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.63 

 

ตารางท่ี 8 ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับตามแขนงวิชา 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
1.จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ 

4.12 
4.06 

.598 
1.056 

มาก 
มาก 

2.การวางแผนชีวิตและอาชีพ 4.27 799.  มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

3.จิตวิทยาการแนะแนว 4.44 616.  มาก 
4.เทคนิคการเก็บรวบรวมข�อมูลเปZนรายบุคคล 4.38 619.  มาก 
5.บริการสนเทศ 3.80 775.  มาก 
6.การศึกษารายกรณี 4.25 775.  มาก 

7.การจัดและการบริหารงานแนะแนว 4.06 827.  มาก 

8.การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในการแนะแนว 4.29 686.  มาก 

9.สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการแนะแนว 4.17 1.098 มาก 

10.โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการแนะแนว 3.94 1.181 มาก 

แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน 
1.จิตวิทยาสิ่งแวดล�อม 

4.30 
4.13 

.603 
743.  

มาก 
มาก 

2.จิตวิทยาสุขภาพ 4.13 743.  มาก 
3.จิตวิทยาชุมชน 4.33 686.  มาก 

4.จิตวิทยาเพศและสังคม 4.13 915.  มาก 

5.จิตวิทยาครอบครัว 4.44 727.  มาก 

6.การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน 4.35 702.  มาก 

7.จิตวิทยาการติดต=อสื่อสารและการชักชวน 4.07 704.  มาก 
8.การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 4.47 717.  มาก 

9.สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน 4.41 712.  มาก 

10.โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน 4.33 724.  มาก 

แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 
1.จิตวิทยาการจูงใจ 

4.42 
4.40 

.491 
632.  

มาก 
มาก 

2.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 4.44 511.  มาก 

3.จิตวิทยาการตลาดและผู�บริโภค 4.20 561.  มาก 
4.จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2 4.44 629.  มาก 

5.จิตวิทยาการบริการ 4.13 743.  มาก 
6.กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2 4.35 702.  มาก 

7.การฝ_กอบรมในองค2การอุตสาหกรรม 4.44 629.  มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

8.การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในองค2การ 4.50 632.  มากท่ีสุด 

9.สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ 

4.63 
 

619.  มากท่ีสุด 

10.โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 4.60 632.  มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.27 .477 สูง 

ความพึงพอใจต8อรายวิชาเลือก 
ความพึงพอใจต=อรายวิชาเลือก มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 

4.35 วิชาท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือวิชา สุขภาพจิต มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.69 
 
ตารางท่ี 9 ความพึงพอใจต8อรายวิชาเลือก 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3.53 .915 มาก 
2.จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น 4.59 .618 มากท่ีสุด 

3.สุขภาพจิต 4.69 .479 มากท่ีสุด 

4.จิตวิทยาการทดลอง 4.56 .511 มากท่ีสุด 
5.พุทธจิตวิทยา 4.28 .826 มาก 
6.ความคิดสร�างสรรค2 4.33 .488 มาก 
7.จิตวิทยาความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล 4.38 .650 มาก 
8.จิตวิทยาอปกติ 4.30 .949 มาก 
9.จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม 4.60 .632 มากท่ีสุด 

10.จิตวิทยาสุขภาพ 4.46 .877 มาก 

11.จิตวิทยาเพ่ิมประสิทธิภาพองค2การ 4.31 .751 มาก 
12.จิตวิทยาประยุกต2เพ่ือการเรียนการสอน 4.27 .647 มาก 

13.จิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน 4.08 .793 มาก 

14.จิตวิทยาวัยผู�ใหญ=และผู�สูงอายุ 4.46 .877 มาก 
15.จิตวิทยาสังคม 4.62 .650 มากท่ีสุด 



170 

 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

16.จิตวิทยาการเปZนผู�นํา 4.50 .650 มากท่ีสุด 

17.การให�คําปรึกษาครอบครัว 4.65 .606 มากท่ีสุด 
18.จิตวิทยาการโฆษณาเพ่ือการตลาด 4.18 .603 มาก 

19.จิตวิทยาการให�คําปรึกษาและการประนีประนอม 4.42 .669 มาก 

20.การปรับพฤติกรรม 4.47 .800 มาก 

21.ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 4.47 .834 มาก 
ค8าเฉล่ียรวม 4.35 .578 มาก 

 
ความพึงพอใจต8ออาจารย"ผู.สอนหลักสูตรจิตวิทยา 
ความพึงพอใจต=ออาจารย2ผู�สอนหลักสูตรจิตวิทยามีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง   

มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.55 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ผู�สอนเอาใจใส=ผู�เรียนเปZนรายบุคคลและ  
ให�คําปรึกษาอย=างต=อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีเอกสารและตําราสําหรับอ=านประกอบการศึกษา 
อาจารย2ผู�สอนมีทักษะในการสอนของแต=ละวิชา อาจารย2ผู�สอนเอาใจใส=ให�ความช=วยเหลือดูแล
นักศึกษา อาจารย2ผู�สอนประยุกต2เนื้อหาวิชาให�สามารถนําไปใช�ประโยชน2 และ อาจารย2ผู�สอน         
มีปฏิสัมพันธ2กับนักศึกษาอย=างต=อเนื่องมีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.72 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ     
การจัดลําดับเนื้อหาเปZนไปอย=างมีระบบและมีข้ันตอนชัดเจน ผู�สอนสอนครบถ�วนตามเนื้อหารายวิชา
และ ผู�สอนใช�วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในแต=ละบทเรียน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.33 

 
ตารางท่ี 10 ความพึงพอใจต8ออาจารย"ผู.สอนหลักสูตรจิตวิทยา 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.การจัดลําดับเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค2รายวิชา 4.39 .502 มาก 

2.การจัดลําดับเนื้อหาเปZนไปอย=างมีระบบและมีข้ันตอน
ชัดเจน 

4.33 .594 มาก 

3.ผู�สอนมีความรู�ความสามารถในการถ=ายทอดความรู�ให�
ผู�เรียนเข�าใจ 

4.50 .618 มากท่ีสุด 

4.ผู�สอนสอนครบถ�วนตามเนื้อหารายวิชา 4.33 .594 มาก 

5.วาจาสุภาพ  เสียงดังชัดเจน  ใช�ภาษาท่ีเหมาะสม 4.56 .616 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

6.ยกตัวอย=างประกอบการบรรยายให�เห็นภาพจริงและ
ชัดเจน 

4.56 .616 มากท่ีสุด 

7.มีการเน�นและสรุปจุดสําคัญของเนื้อหาวิชาได�อย=าง
ชัดเจน 

4.50 .618 มากท่ีสุด 

8.ผู�สอนใช�วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในแต=ละ
บทเรียน 

4.33 .686 มาก 

9.มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและค=านิยมท่ีดีงาม 4.56 .511 มากท่ีสุด 
10.ผู�สอนยอมรับฟaงความคิดเห็นและข�อวิจารณ2จาก
ผู�เรียน 

4.50 .618 มากท่ีสุด 

11.ผู�สอนเอาใจใส=ผู�เรียนเปZนรายบุคคลและให�คําปรึกษา
อย=างต=อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4.72 .461 มากท่ีสุด 

12.มีเอกสารและตําราสําหรับอ=านประกอบการศึกษา 4.72 .461 มากท่ีสุด 

13.มีการใช�สื่อประสมประกอบการสอนได�อย=างเหมาะสม 4.50 .514 มากท่ีสุด 

14.ผู�สอนให�ข�อมูล ชี้แนะแหล=งค�นคว�าหาความรู�เพ่ิมเติม 4.39 .608 มาก 

15.การวัดและประเมินผลผู�เรียนกระทําโดยคํานึงถึง
ความสามารถของผู�เรียนเปZนรายบุคคล 

4.61 .608 มากท่ีสุด 

16.ผู�สอนกําหนดเกณฑ2การประเมินผลชัดเจน 4.56 .616 มากท่ีสุด 

17.การวัดผลในแต=ละหน=วย ใช�วิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริง 

4.56 .616 มากท่ีสุด 

18.อาจารย2ผู�สอนแต=ละท=านมีความรู�ความสามารถ
เหมาะสมในการสอนแต=ละวิชา 

4.56 .511 มากท่ีสุด 

19.อาจารย2ผู�สอนมีประสบการณ2เก่ียวกับงานด�าน
จิตวิทยา 

4.61 .608 มากท่ีสุด 

20.อาจารย2ผู�สอนมีทักษะในการสอนของแต=ละวิชา 4.72 .461 มากท่ีสุด 

21.อาจารย2ผู�สอนเน�นการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง 4.56 .616 มากท่ีสุด 

22.อาจารย2ผู�สอนเอาใจใส=ให�ความช=วยเหลือดูแลนักศึกษา 4.72 .575 มากท่ีสุด 

23.อาจารย2ผู�สอนประยุกต2เนื้อหาวิชาให�สามารถนําไปใช�
ประโยชน2 

4.72 461.  มากท่ีสุด 

24.อาจารย2ผู�สอนมีปฏิสัมพันธ2กับนักศึกษาอย=างต=อเนื่อง 4.72 461.  มากท่ีสุด 



172 

 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

25.การส=งเสริมการศึกษาและค�นคว�าความรู�ด�วยตนเอง 4.61 608.  มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.55 .420 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจต8อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต       
ท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา 

ความพึงพอใจต=อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยามีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.39   
ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน และ 
ความสามารถในการติดต=อสื่อสารมีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ    
สามารถวิเคราะห2และแก�ไขปaญหาทางจิตวิทยา มีทักษะในการใช�คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี และ 
สามารถบริหารเวลาได�อย=างมีประสิทธิภาพมีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.22 
 
ตารางท่ี 11 ความพึงพอใจต8อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ความรู�ความสามารถทางวิชาการ  /วิชาชีพ 
1.มีความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจิตวิทยาท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

 
4.33 

 
594.  

 
มาก 

2.ประยุกต2ใช�ความรู�ความสามารถกับงานของหน=วยงาน
ได� 

4.44 511.  มาก 

3.สามารถวิเคราะห2และแก�ไขปaญหาทางจิตวิทยา 4.22 647.  มาก 

4.ความสามารถในการเรียนรู�งานด�านจิตวิทยาในท่ีทํางาน 4.50 618.  มากท่ีสุด 

5.ความเข�าใจข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานใน
หน�าท่ี 

4.39 502.  มาก 

6.มีความรู�ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุเป}าหมาย
อย=างมีประสิทธิภาพ 

4.28 461.  มาก 

7.เปZนผู�แสวงหาความรู�เพ่ิมเติมอย=างต=อเนื่อง 4.28 669.  มาก 
8.สามารถประสานประโยชน2เพ่ือให�งานบรรลุตาม
จุดมุ=งหมาย 

4.28 669.  มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

9.มีทักษะในการใช�คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี 4.22 808.  มาก 
ความเปZนผู�นํา 
10.ตัดสินใจและแก�ไขปaญหาเฉพาะหน�าได�อย=างเหมาะสม 

 
4.33 

 
686.  

 
มาก 

11.มีความรัก เมตตาผู�อ่ืน เพ่ือนร=วมงานให�ความเคารพ 
เกรงใจ 

4.50 514.  มากท่ีสุด 

12.เคารพและให� เกียรติเพ่ือนร=วมงาน 4.44 511.  มาก 

13.สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดี 4.39 502.  มาก 

14.สามารถโน�มน�าวใจให�เพ่ือนร=วมงานทํางาน 4.22 647.  มาก 

15.ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน 4.61 608.  มากท่ีสุด 
16.ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร 4.61 502.  มากท่ีสุด 
17.ความสามารถในการทํางานเปZนทีม 4.56 511.  มากท่ีสุด 

18.การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 4.50 514.  มากท่ีสุด 

ความรู�ความสามารถในการจัดการ 
19.มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน 

 
4.33 

 
594.  

 
มาก 

20.ปฏิบัติตามแผน ข้ันตอนการดําเนินงานอย=างเหมาะสม 4.28 461.  มาก 

21.มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสมํ่าเสมอ 4.50 618.  มากท่ีสุด 

22.สามารถบริหารเวลาได�อย=างมีประสิทธิภาพ 4.22 428.  มาก 
23.จัดลําดับความสําคัญของงานได�อย=างสอดคล�องกับ
เวลา 

4.44 511.  มาก 

24.ความสามารถในการตัดสินใจ 4.39 502.  มาก 
25. สามารถวิเคราะห2และแก�ไขปaญหาในการปฏิบัติงานได� 4.50 514.  มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.39 .372 มาก 
 

ความสามารถนําความรู.ไปใช.ในด.านการประกอบอาชีพ การยกระดับความรู. และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความสามารถนําความรู�ไปใช�ในด�านการประกอบอาชีพ การยกระดับความรู� และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.22 ประเด็นท่ีมี     
ความพึงพอใจสูงสุดคือ เปZนวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับความรู�ความสามารถของตนเอง และ เพ่ือมี   
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึนมีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจตํ่าสุดคือ สามารถเพ่ิม
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โอกาสรู�จักผู�ประกอบการในสาขาวิชาชีพ สามารถนําความรู�ไปพัฒนาตนเองและองค2กรเพ่ือ
ความก�าวหน�าในอาชีพ และ สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีค=าเฉลี่ย
เท=ากับ 4.22 
 
ตารางท่ี 12 ความสามารถนําความรู.ไปใช.ในด.านการประกอบอาชีพ การยกระดับความรู. และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.มีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 4.33 594.  มาก 
2.สามารถใช�เครื่องมือและอุปกรณ2ในการปฏิบัติงานทาง
จิตวิทยาได�อย=างถูกวิธี 

4.44 511.  มาก 

3.สามารถปฏิบัติงานอย=างมีข้ันตอนถูกต�องตามหลัก
วิชาชีพ 

4.22 647.  มาก 

4.สามารถนําเทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนาอาชีพได� 4.50 618.  มากท่ีสุด 
5.ได�รับความรู�ตรงตามสาขาอาชีพท่ีปฏิบัติงาน 4.39 502.  มาก 

6.สามารถนําความรู�ไปใช�เพ่ือช=วยให�มีโอกาสหางานทําได�
ง=ายข้ึน 

4.28 461.  มาก 

7.สามารถนําความรู�ไปเปZนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 4.50 514.  มาก 

8.สามารถนําความรู�ไปใช�เพ่ือประกอบอาชีพหลัก 4.44 511.  มาก 

9.สามารถนําความรู�ไปใช�เพ่ือประกอบอาชีพเสริม 4.39 502.  มาก 

10.สามารถพัฒนาการประกอบอาชีพให�มีรายได�ดียิ่งข้ึนได� 4.28 669.  มาก 

11.สามารถนําความรู�ไปแก�ไขปaญหาในการประกอบอาชีพ 4.28 669.  มากท่ีสุด 

12.สามารถเพ่ิมโอกาสรู�จักผู�ประกอบการในสาขาวิชาชีพ 4.22 808.  มาก 

13.สามารถนํ าความรู� ไป พัฒนาตนเองและองค2กร      
เพ่ือความก�าวหน�าในอาชีพ 

4.33 686.  มาก 

14.สามารถนํ าความรู� ไป พัฒนาตนเองและองค2กร      
เพ่ือความก�าวหน�าในอาชีพ 

24.2  647.  มาก 

15.เปZนวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับความรู�ความสามารถของ
ตนเอง 

4.61 608.  มากท่ีสุด 

16.เพ่ือมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน 4.61 502.  มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

17.มีคุณสมบัติตรงตามท่ีนายจ�างต�องการ 4.56 511.  มากท่ีสุด 

18.เพ่ือความม่ันคงในวิชาชีพ 4.50 514.  มากท่ีสุด 

19.สามารถวิเคราะห2สถานการณ2ของสังคมได�อย=างถูกต�อง 4.33 594.  มาก 

20.สามารถแก�ไขปaญหาและข�อขัดข�องของบุคคลและ
สังคมได� 

4.28 461.  มาก 

21.สามารถนําความรู�ไปใช�ในการสร�างสรรค2สิ่งใหม=ๆ     
ท่ีเก่ียวข�องกับวิชาชีพของตนเองได� 

4.50 618.  มากท่ีสุด 

22.สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวให�มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

4.22 428.  มาก 

23.สามารถถ=ายทอดความรู�จากการเรียนเพ่ือช=วยเหลือ
ผู�อ่ืนได� 

4.44 511.  มาก 

24.เพ่ือนําความรู�ไปใช�เสริมสร�างสุขภาพกายและใจให�
แข็งแรงสมบูรณ2ยิ่งข้ึน 

4.39 502.  มาก 

25.สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเองได�อย=าง
ถูกต�อง 

4.50 514.  มากท่ีสุด 

ค8าเฉล่ียรวม 4.22 .389 มาก 

 
1.3 ผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนต8อการเลือกเข.าศึกษาต8อในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ"       
ในพระบรมราชูปถัมภ" 

การประเมินความคาดหวังของนักเรียนต=อหลักสูตรจิตวิทยาจํานวน 130 คน โดยส=วน
ใหญ=เปZนเพศหญิง 85 คน คิดเปZนร�อยละ  65.4 เพศชาย 44 คน คิดเปZนร�อยละ  33.8  เปZนนักเรียน
จากโรงเรียนอ=างทองปaทมโรจน2วิทยาคม จังหวัดอ=างทองจํานวน 87 คน คิดเปZนร�อยละ  66.9 
โรงเรียนอยุธยานุสรณ2 จังหวัดอยุธยาจํานวน 43 คน คิดเปZนร�อยละ  33.1 

ลักษณะของหน=วยงานท่ีต�องการประกอบอาชีพ นักเรียนต�องการประกอบอาชีพกับ
หน=วยงานราชการมากท่ีสุด จํานวน 91 คน คิดเปZนร�อยละ 70 รองลงมาคือ บริษัทเอกชน จํานวน 16 
คน คิดเปZนร�อยละ 12.3 

ความคาดหวังต=อการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนต�องการเปZนพนักงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน  78 คน คิดเปZนร�อยละ  60 
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ความสนใจในการเรียนสาขาจิตวิทยา นักเรียนมีความสนใจ 76 คน คิดเปZนร�อยละ 
58.5  โดยให�ความสนใจในสาขาจิตวิทยาการให�คําปรึกษามากท่ีสุดจํานวน 29 คน รองลงมาคือ 
จิตวิทยาการศึกษาจํานวน 27 คน 
 
ตารางท่ี 13 ข.อมูลท่ัวไปของนักเรียน 
 

ข.อมูลท่ัวไป จํานวน ร.อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
   ไม=ระบุ 

 
44 
85 
1 

 
33.8 
65.4 
.8 

2.โรงเรียน 
   โรงเรียนอยุธยานุสรณ2 
   โรงเรียนอ=างทองปaทมโรจน2วิทยาคม 

 
43 
87 

 
33.1 
66.9 

3.จังหวัด 
   อยุธยา 
   อ=างทอง 

 
43 
87 

 
33.1 
66.9 

4.ลักษณะของหน=วยงานท่ีต�องการประกอบอาชีพ 
   หน=วยงานราชการ 
   บริษัทเอกชน 
   รัฐวิสาหกิจ 
   ธนาคาร/สถาบันการเงิน 
   อ่ืนๆ 

 
91 
16 
13 
3 
7 

 
70 

12.3 
10 
2.3 
5.4 

5.ความคาดหวังต=อการประกอบอาชีพในอนาคต 
   ประกอบธุรกิจส=วนตัว/อาชีพอิสระ 
   พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานบริษัท 
   ทํางานในท�องถ่ิน 
   พนักงานในองค2กรปกครองส=วนท�องถ่ิน 
   อาชีพท่ีต�องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   อ่ืนๆ 

 
26 
78 
6 
4 
1 
13 
2 

 
20 
60 
4.6 
3.1 

.8  
10 
1.5 

6.ความสนใจในสาขาจิตวิทยา  
   สนใจ 
   ไม=สนใจ 
   ไม=ระบุ 

 
76 
52 
2 

 
58.5 
40 
1.5 
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ข.อมูลท่ัวไป จํานวน ร.อยละ 
7. จิตวิทยาสาขาท่ีสนใจเลือกเรียน 
    จิตวิทยาแนะแนว 
    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 
    จิตวิทยาชุมชน 
    จิตวิทยาการให�คําปรึกษา 
    จิตวิทยาโรงเรียน 
    จิตวิทยาพัฒนาการ 
    จิตวิทยาการศึกษา 
    จิตวิทยาการกีฬา 
    อ่ืนๆ 
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1 
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ความคาดหวังของนักเรียนต8อหลักสูตรจิตวิทยา 
จากผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนต=อหลักสูตรจิตวิทยาพบว=านักเรียนมี   

ความคาดหวังอยู= ในระดับมาก มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ  3.82 ประเด็นท่ี มีความคาดหวังสูงสุดคือ            
สื่อการเรียนรู�ช=วยกระตุ�นให�ผู�เรียนพัฒนาศักยภาพทางการคิดไตร=ตรอง คิดสร�างสรรค2 มีค=าเฉลี่ย
เท=ากับ  4.12 

ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับน�อยท่ีสุด 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับน�อย 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 2.50 – 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับปานกลาง 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 3.50 – 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับมาก 
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 4.50 – 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 14 ความคาดหวังของนักเรียนต8อหลักสูตรจิตวิทยา 
 

รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ท= า น ส น ใจ เข� า เรี ย น ใน ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ             
วไลยอลงกรณ2 

3.24 .636 ปานกลาง 

2.ผู� เรียนมีความสนใจเก่ียวกับการพัฒนาตนเองและ
ช=วยเหลือผู�อ่ืน 

3.85 668.  มาก 

3.หลักสูตรเสนอทางเลือกท่ีแตกต=างจากความคาดหวัง
และทําให�ผู�เรียนสนใจ 

3.65 635.  มาก 

4.หลักสูตรตรงกับความต�องการของตลาดงาน 3.65 770.  มาก 

5.หลักสูตรเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพแก=ผู�เรียน 3.85 677.  มาก 
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รายการประเมิน ค8าเฉล่ีย 
ค8าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

6.เนื้อหาสาระในหลักสูตรทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 3.89 655.  มาก 

7 .ห ลั ก สู ต ร ส ร� า งแ ล ะ พั ฒ น า ให� ผู� เรี ย น มี ทั ก ษ ะ            
การปฏิบัติงานจริง 

4.04 731.  มาก 

8.หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ค�นพบและสร�างองค2ความรู�
ด�วยตนเอง 

4.06 701.  มาก 

9.หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนมีประสบการณ2ตรง 4.02 715.  มาก 
10.หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนได�เลือกกิจกรรมและวิธีการ
ด�วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

3.98 710.  มาก 

11 .หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได� 4.10 691.  มาก 

12.หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยม   
ท่ีพึงประสงค2 

4.00 704.  มาก 

13.สื่อการเรียนรู�ช=วยกระตุ�นให�ผู�เรียนพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดไตร=ตรอง คิดสร�างสรรค2 

4.12 738.  มาก 

14.สื่อการเรียนรู�เชื่อมโยงสิ่งท่ีอยู=ไกลตัวผู�เรียนให�เข�ามาสู=
การเรียนรู�ของผู�เรียน 

4.00 732.  มาก 

ค8าเฉล่ียรวม 3.82 .469 มาก 

  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห" ปรัชญา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค" มาตรฐานผลการเรียนรู.และตัวช้ีวัด
มาตรฐานผลการเรียนรู. 

จากการศึกษากลุ=มเป}าหมาย ได�แก= บัณฑิตท่ีจบสาขาจิตวิทยา สถานประกอบการ นักเรียนมัธยม 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2ในสาขาจิตวิทยา และได�นําผลไปวิพากษ2โดยผู�ทรงคุณวุฒิ 
โดยได�ทําการวิเคราะห2และกําหนดประเด็นในด�านปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 
มาตรฐานผลการเรียนรู� 5 ด�าน ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู� ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
จากผลการศึกษาพบว=า การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ=งเน�นนักศึกษาเปZนศูนย2กลาง 

สนับสนุนการเรียนรู�โดยอาศัยหลักสหวิทยาการและบูรณาการ (interdisciplinary and integration) 
สร�างบรรยากาศท่ีเปZนมิตรโดยให�นักเรียนได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย=างอิสระ ใช�การเรียนรู�  
แบบองค2รวม โดยให�ฝ_กปฏิบัติงานจริงกับบุคคลและสถานการณ2ในชีวิตประจําวัน สามารถนําความรู�



179 

 

มาพัฒนาตนเองและให�ความช=วยเหลือผู�อ่ืนบนพ้ืนฐานของจริยธรรม สร�างสรรค2กิจกรรมท่ีเปZน
ประโยชน2กับชุมชน จึงได�มีการกําหนดปรัชญาในสาขาจิตวิทยา ดังนี้ 

“บูรณาการความรู.คู8คุณธรรม สานสัมพันธ" สร.างสรรค"สังคม พัฒนาตนอย8างสมดุล”
โดยมีคําอธิบาย ดังนี้ 

บูรณาการความรู�คู=คุณธรรม  หมายถึง มุ=งให�มีความรู�เชิงบูรณาการศาสตร2ทางจิตวิทยา
กับศาสตร2อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ปฏิบัติงานได�จริง ประยุกต2ความรู�ในการทํางานได�หลากหลาย สามารถ  
ทําวิจัย โดยอยู=บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

สานสัมพันธ2สร�างสรรค2สังคม หมายถึง มุ=งให�เกิดความเข�าใจตนเองและผู�อ่ืน ยอมรับ
ความแตกต=างระหว=างบุคคล สังคมอย=างเหมาะสม มีความเปZนผู�นํ า สามารถปรับ ตัวและ          
รักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู�อ่ืน  รวมท้ังช=วยเหลือบุคคลอ่ืนให�อยู=ในสังคมได�อย=างมีความสุข 

พัฒนาตนอย=างสมดุล  หมายถึง มุ=งเข�าใจตนเอง โดยสามารถประยุกต2ใช�องค2ความรู�
ทางด�านจิตวิทยามาพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนชีวิต ตัดสินใจและแก�ไขปaญหาเฉพาะหน�าได�อย=าง
เหมาะสม 

ท้ังนี้ผู�วิจัยได�พิจารณาจากความสอดคล�องของการวิจัยความหวังของสถานประกอบการ 
ความพึงพอใจของบัณฑิต และความคาดหวังของนักเรียน ท่ีสอดคล�องกับปรัชญาของหลักสูตร
จิตวิทยา ดังนี้ 

ปรัชญาด.านบูรณาการความรู.คู8คุณธรรม 
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด�านขยันอดทน (ค=าเฉลี่ย 5.00) ตรงต=อเวลา 

มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ค=าเฉลี่ย 4.96) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (ค=าเฉลี่ย 
4.91) การประยุกต2ใช�ความรู�ความสามารถกับงานของหน=วยงานได� (ค=าเฉลี่ย 4.87) สามารถวิเคราะห2
และช=วยเหลือผู� ท่ีมาขอคําปรึกษาได� (ค=าเฉลี่ย 4.70) ความรู�ความสามารถในงานอาชีพท่ีปฏิบัติ 
(ค=าเฉลี่ย 4.74) มีความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาท้ังภาคทฤษฎีและปฎิบัติ (ค=าเฉลี่ย 4.65) 
หลักสูตรทําให�ผู� เรียนได�ทําความเข�าใจ แปลความ ตีความ สร�างความหมาย สังเคราะห2ข�อมูล       
สรุปเปZนข�อความรู� (ค=าเฉลี่ย 4.57) 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านวิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช� 
ในชีวิตประจําวัน (ค=าเฉลี่ย 4.61) กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนมีประสบการณ2ตรงในการทํางาน  กิจกรรม
กระตุ�นให�ผู�เรียนเชื่อมโยงประสบการณ2จากการเรียนกับชีวิตจริง และนําความรู�ไปประยุกต2ใช�ในชีวิตจริง 
(ค=าเฉลี่ย 4.44)  กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ค�นพบและสร�างองค2ความรู�ด�วยตนเอง การเรียนกิจกรรม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมท่ีพึงประสงค2การเรียนการสอนมุ=งส=งเสริมองค2ความรู�    
จากการวิจัย (ค=าเฉลี่ย 4.39)  หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู�ท่ีทันสมัย (ค=าเฉลี่ย 4.33) 
หลักสูตรมุ=งเน�นการมีส=วนร=วมและบูรณาการความรู� (ค=าเฉลี่ย 4.28) สื่อการเรียนรู�ช=วยให�ผู�เรียน
บูรณาการสาระการเรียนรู�ต=างๆให�เชื่อมโยงกัน (ค=าเฉลี่ย 4.22) 

ความคาดหวังของนักเรียน ในด�าน สื่อการเรียนรู�ช=วยกระตุ�นให�ผู�เรียนพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดไตร=ตรอง คิดสร�างสรรค2 (ค=าเฉลี่ย 4.12) หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ค�นพบและสร�างองค2
ความรู�ด�วยตนเอง (ค=าเฉลี่ย 4.06) หลักสูตรสร�างและพัฒนาให�ผู�เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานจริง
(ค=าเฉลี่ย 4.04) หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมท่ีพึงประสงค2 (ค=าเฉลี่ย 4.00) 
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ปรัชญาด.านสานสัมพันธ"สร.างสรรค"สังคม 
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด� านการมีมนุษย2สัม พันธ2  ทักษะ              

ในการติดต=อสื่อสาร ความสามารถในการทํางานเปZนทีม (ค=าเฉลี่ย 4.87) การยอมรับฟaงความคิดเห็น
ของผู� อ่ืน (ค=าเฉลี่ย 4.78) ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน (ค=าเฉลี่ย 4.74) 
สามารถวิเคราะห2และช=วยเหลือผู� ท่ีมาขอคําปรึกษาได� มีความรัก เมตตาผู� อ่ืน เพ่ือนร=วมงาน          
ให�ความเคารพ เกรงใจ (ค=าเฉลี่ย 4.70) ความเปZนผู�นําหรือผู�ตามท่ีดี (ค=าเฉลี่ย 4.65) สร�างบรรยากาศ
การทํางานท่ีดี (ค=าเฉลี่ย 4.61) 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน
ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร (ค=าเฉลี่ย 4.61) ความสามารถในการทํางานเปZนทีม (ค=าเฉลี่ย 4.56)
มีความรัก เมตตาผู� อ่ืน เพ่ือนร=วมงานให�ความเคารพ เกรงใจ (ค=าเฉลี่ย 4.50) กิจกรรมกระตุ�น         
ให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได� (ค=าเฉลี่ย 4.50) สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดี (ค=าเฉลี่ย 4.39) 

ความคาดหวังของนักเรียน ในด�านหลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได�
(ค=าเฉลี่ย 4.10) หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนได�เลือกกิจกรรมและวิธีการด�วยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ (ค=าเฉลี่ย 3.98) เนื้อหาสาระในหลักสูตรทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 (ค=าเฉลี่ย 3.89) 

ปรัชญาด.านพัฒนาตนอย8างสมดุล 
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด�านเปZนผู�แสวงหาความรู� เพ่ิมเติม        

อย=างต=อเนื่อง ตัดสินใจและแก�ไขปaญหาเฉพาะหน�าได�อย=างเหมาะสม สามารถบริหารเวลาได�       
อย=างมีประสิทธิภาพ (ค=าเฉลี่ย 4.83) สามารถประสานประโยชน2เพ่ือให�งานบรรลุตามจุดมุ=งหมาย     
มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน จัดลําดับความสําคัญของงานได�อย=างสอดคล�องกับเวลา 
(ค=าเฉลี่ย 4.78) มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสมํ่าเสมอ (ค=าเฉลี่ย 4.74) ความสามารถ
ในการตัดสินใจ (ค=าเฉลี่ย 4.70) 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านสามารถวิเคราะห2และแก�ไขปaญหาในการปฏิบัติงานได�    
มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสมํ่าเสมอ (ค=าเฉลี่ย 4.50) จัดลําดับความสําคัญของงาน
ได�อย=างสอดคล�องกับเวลา(ค=าเฉลี่ย 4.44) ความเข�าใจข้ันตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
(ค=าเฉลี่ย 4.39)เปZนผู�แสวงหาความรู�เพ่ิมเติมอย=างต=อเนื่อง สามารถประสานประโยชน2เพ่ือให�งาน
บรรลุตามจุดมุ=งหมาย (ค=าเฉลี่ย 4.28)  

ความคาดหวังของนักเรียน ในด�านสื่อการเรียนรู�ช=วยกระตุ�นให�ผู�เรียนพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดไตร=ตรอง คิดสร�างสรรค2 (ค=าเฉลี่ย 4.12)  หลักสูตรกระตุ�นให�ผู� เรียนได�ค�นพบและ       
สร�างองค2ความรู�ด�วยตนเอง (ค=าเฉลี่ย 4.06) หลักสูตรกระตุ�นให�ผู�เรียนได�เลือกกิจกรรมและวิธีการด�วย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ (ค=าเฉลี่ย 3.98) หลักสูตรเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
แก=ผู�เรียน (ค=าเฉลี่ย 3.85)     

2.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค"  
จากการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 จากกลุ=มตัวอย=างผู�ประกอบการ/หน=วยงานท่ีใช�

บัณฑิตหรือทํางานเก่ียวข�องกับบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตท่ีจบจากสาขาวิชาจิตวิทยา ทําให�
กําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร2บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ดังนี้  
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1) มีความสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได�อย=างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเปZนแบบอย=างท่ีดี 

2) มีความรู�  ความสามารถ  มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา 
3) มีความสามารถนําความรู�ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แก�ไขปaญหาและพัฒนาตนเอง 

ผู�อ่ืน ให�อยู=ร=วมกันได�อย=างมีความสุข 
4) มีความเข�าใจ เห็นค=าตนเองและผู�อ่ืนตามความเปZนจริง 
5) มีความสามารถค�นคว�า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 

2.3 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน 
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู�ในหลักสูตรตามมาตรฐาน (มคอ. 2) ได�กําหนดไว� 5 

ด�าน อันได�แก= ด�านคุณธรรม จริยธรรม ด�านความรู� ด�านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและ   
ความรับผิดชอบ ด�านทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท้ังนี้    ผู� ศึกษาได�กําหนดมาตรฐานให�ตรงกับสาขาจิตวิทยา รวมท้ังตัวชี้วัดท่ีจะใช�ประกอบใน        
การกําหนดกรอบการเรียนการสอนในแต=ละรายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรู�  ความสามารถ  มีทักษะ และเจตคติท่ีดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา 
ตัวช้ีวัด มี 5  ตัวชี้วัด ประกอบด�วย  
1) เข�าใจ เห็นคุณค=าตนเองและผู�อ่ืนตามความเปZนจริง 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3) เคารพศักด์ิศรีและสิทธิของบุคคล มีความเอ้ืออาทร และยอมรับความแตกต=าง

ระหว=างบุคคล 
4) ประยุกต2ความรู�ทางจิตวิทยาเพ่ือใช�ในการจัดการปaญหา โดยอยู=บนพ้ืนฐานของ

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5) เปZนแบบอย=างท่ีดีในการดําเนินชีวิตอย=างสมดุล 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม และการกําหนดตัวชี้วัด 5 ตัว 

สอดคล�องกับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของสถานประกอบการฯ ดังนี้ 
ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านมีความรัก เมตตาผู�อ่ืน เพ่ือนร=วมงานให�ความเคารพ 

เกรงใจ การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผู�อ่ืน (ค=าเฉลี่ย 4.50)  เคารพและให� เกียรติเพ่ือนร=วมงาน 
(ค=าเฉลี่ย 4.44) กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมท่ีพึงประสงค2 (ค=าเฉลี่ย 4.39)  

ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด�านขยันอดทน (ค=าเฉลี่ย 5.00) ตรงต=อเวลา     มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ค=าเฉลี่ย 4.96) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ         ความ
ซ่ือสัตย2 (ค=าเฉลี่ย 4.91) ความเสียสละ (ค=าเฉลี่ย 4.78) รักษาผลประโยชน2ของหน=วยงาน (ค=าเฉลี่ย 
4.74) หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมท่ีพึงประสงค2 (ค=าเฉลี่ย 4.73) สามารถ
วิเคราะห2และช=วยเหลือผู�ท่ีมาขอคําปรึกษาได� (ค=าเฉลี่ย 4.70)  
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มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านความรู. 
มีความเข�าใจ เห็นค=าตนเองและผู�อ่ืนตามความเปZนจริง 
ตัวช้ีวัด มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบด�วย 
1) มีความรู�และความเข�าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2) เข�าใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแก�ไขปaญหาทางพฤติกรรม 
3) มีความรู� ความเข�าใจ ในการใช�เครื่องมือทางจิตวิทยาได�อย=างถูกต�องเหมาะสม 
4) ติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในปaจจุบันท่ีเก่ียวข�องกับ

การแก�ปaญหาและการขยายผลองค2ความรู� 
5) สามารถบูรณาการความรู�ทางจิตวิทยากับความรู�ทางจิตวิทยากับความรู�ในศาสตร2อ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข�อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านความรู� และการกําหนดตัวชี้วัด 5 ตัว สอดคล�องกับงานวิจัย

ความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของสถานประกอบการ ดังนี้ 
ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านความสามารถในการเรียนรู�งานด�านจิตวิทยา       

ในท่ีทํางาน (ค=าเฉลี่ย 4.50) ประยุกต2ใช�ความรู�ความสามารถกับงานของหน=วยงานได� สามารถใช�
เครื่องมือและอุปกรณ2 ในการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได�อย=างถูกวิธี (ค=าเฉลี่ย 4.44) มีความรู�       
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจิตวิทยาท้ังภาคทฤษฎีและปฎิบัติ (ค=าเฉลี่ย 4.33) สามารถแก�ไขปaญหา
และข�อขัดข�องของบุคคลและสังคมได� (ค=าเฉลี่ย 4.28) สามารถวิเคราะห2และแก�ไขปaญหาทางจิตวิทยา 
(ค=าเฉลี่ย 4.22) 

ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด�านประยุกต2ใช�ความรู�ความสามารถกับงาน
ของหน=วยงานได� (ค=าเฉลี่ย 4.87) สามารถประสานประโยชน2เพ่ือให�งานบรรลุตามจุดมุ=งหมาย 
(ค=าเฉลี่ย 4.78 ) สามารถวิเคราะห2และช=วยเหลือผู�ท่ีมาขอคําปรึกษาได� (ค=าเฉลี่ย 4.70) มีความรู�  
ความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาท้ังภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ความสามารถในการเรียนรู�งานด�านจิตวิทยา 
(ค=าเฉลี่ย 4.65)  

มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา 
มีความสามารถนําความรู�ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แก�ไขปaญหาและพัฒนาตนเอง 

ผู�อ่ืน ให�อยู=ร=วมกันได�อย=างมีความสุข 
ตัวช้ีวัด มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบด�วย 
1) มีความสามารถในการคิดอย=างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงระบบ 
2) มีความสามารถในการใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร2 ระเบียบวิจัย และนวัตกรรม

ทางจิตวิทยาในการแก�ไขปaญหา 
3) มีความสามารถในการตระหนักรู� และพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู�อ่ืน ตลอดจน

อยู=ร=วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย=างมีความสมดุล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางปaญญา และการกําหนดตัวชี้วัด 3 ตัว สอดคล�อง
กับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของสถานประกอบการ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านกิจกรรมกระตุ�นให�ผู� เรียนเรียนรู�และปฏิบั ติ       
อย=างมี ข้ันตอน หรือเปZนกระบวนการ (ค=าเฉลี่ย 4.61) สามารถวิ เคราะห2และแก� ไขปaญหา              
ในการปฏิบัติงานได� มี การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสมํ่าเสมอ(ค=าเฉลี่ย 4.50)          
เพ่ือนําความรู�ไปใช�เสริมสร�างสุขภาพกายและใจให�แข็งแรงสมบูรณ2ยิ่งข้ึน การเรียนการสอนมุ=งส=งเสริม
องค2ความรู�จากการวิจัย (ค=าเฉลี่ย 4.39) มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน (ค=าเฉลี่ย 4.33) 

ความคาดหวังของสถานประกอบการฯ ในด�านเปZนผู�แสวงหาความรู� เพ่ิมเติม       
อย=างต=อเนื่อง (ค=าเฉลี่ย 4.83) ความสามารถในการคิดวิเคราะห2ในการแก�ปaญหา (ค=าเฉลี่ย 4.78) 
หลักสูตรทําให�ผู� เรียนได�ทําความเข�าใจ แปลความ ตีความ สร�างความหมาย สังเคราะห2ข�อมูล       
สรุปเปZนข�อความรู� (ค=าเฉลี่ย 4.57) หลักสูตรได�ทําให�ผู�เรียนมีความสามารถในการเรียนรู�และปฏิบัติ
อย=างมีข้ันตอน หรือเปZนกระบวนการ (ค=าเฉลี่ย 4.52) 

มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได�อย=างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

และเปZนแบบอย=างท่ีดี มีความเข�าใจ เห็นค=าตนเองและผู�อ่ืนตามความเปZนจริง 
ตัวช้ีวัด มี 3  ตัวชี้วัด ประกอบด�วย 
1) สามารถสร�างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู�อ่ืน 
2) สามารถทํางานร=วมกันเปZนทีม ท้ังในบทบาทของผู�นําและสมาชิก 
3) มีความรับผิดชอบต=อตนเอง ผู�อ่ืนและสังคม 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และการกําหนดตัวชี้วัด 3 ตัว สอดคล�องกับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของ
สถานประกอบการฯ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน 
ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร (ค=าเฉลี่ย 4.61)  ความสามารถในการทํางานเปZนทีม (ค=าเฉลี่ย 
4.56) มีความรัก เมตตาผู�อ่ืน เพ่ือนร=วมงานให�ความเคารพ เกรงใจ (ค=าเฉลี่ย 4.50) กิจกรรมกระตุ�น 
ให�ผู�เรียนฝ_กทํางานร=วมกับผู�อ่ืนได� (ค=าเฉลี่ย 4.50) สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดี (ค=าเฉลี่ย 4.39) 

ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด�านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
(ค=าเฉลี่ย 4.96) การมีมนุษยสัมพันธ2 ทักษะในการติต=อสื่อสาร ความสามารถในการทํางานเปZนทีม 
(ค=าเฉลี่ย 4.87) การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผู�อ่ืน (ค=าเฉลี่ย 4.78) ความสามารถในการปรับตัว    
ให�เข�ากับเพ่ือนร=วมงาน (ค=าเฉลี่ย 4.74) มีความรัก เมตตาผู�อ่ืน เพ่ือนร=วมงานให�ความเคารพ เกรงใจ 
(ค=าเฉลี่ย 4.70) ความเปZนผู�นําหรือผู�ตามท่ีดี (ค=าเฉลี่ย 4.65) สร�างบรรยากาศการทํางานท่ีดี (ค=าเฉลี่ย 
4.61) 

มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสามารถค�นคว�า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา 
ตัวช้ีวัด มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบด�วย 
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1) สามารถนําหลักสถิติไปใช�ในการวิจัยทางจิตวิทยาได�อย=างเหมาะสม 
2) สามารถอ=านและวิเคราะห2สารสนเทศในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยความรู�ทางสถิติ 
3) สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข�าถึงและแสวงหาความรู�ทางจิตวิทยา 
4) มีความสามารถในการสื่อสาร โดยคํานึงถึงความแตกต=างระหว=างบุคคลท้ังในบทบาท

ของผู�ส=งสารและผู�รับสาร 
มาตรฐานผลการเรียนรู�ด�านทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการกําหนดตัวชี้วัด 4 ตัว สอดคล�องกับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิต
และความคาดหวังของสถานประกอบการฯ ดังนี้ � 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ในด�านความสามารถในการติดต=อสื่อสาร กิจกรรมกระตุ�น
ให�ผู� เรียนเรียนรู�และปฏิบัติอย=างมีข้ันตอน หรือเปZนกระบวนการ (ค=าเฉลี่ย 4.61) สามารถนํา
เทคโนโลยีมาใช�ในการพัฒนาอาชีพได� การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผู�อ่ืน (ค=าเฉลี่ย 4.50) มีทักษะใน
การใช�คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี (ค=าเฉลี่ย 4.22) กิจกรรมกระตุ�นให�ผู�เรียนได�ค�นพบและสร�างองค2ความรู�
ด�วยตนเอง การเรียนการสอนมุ=งส=งเสริมองค2ความรู�จากการวิจัย (ค=าเฉลี่ย 4.39) เนื้อหาสาระ        
ในกิจกรรมมีความทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 (ค=าเฉลี่ย 4.33) 

ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในด�านทักษะในการติดต=อสื่อสาร (ค=าเฉลี่ย 
4.87) เปZนผู�แสวงหาความรู�เพ่ิมเติมอย=างต=อเนื่อง วิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช�  
ในชีวิตประจําวัน (ค=าเฉลี่ย 4.83) ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร (ค=าเฉลี่ย 4.78) มีทักษะในการใช�
คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี, ความรู�สามารถประยุกต2ใช�ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปaจจุบัน (ค=าเฉลี่ย 
4.61) สามารถโน�มน�าวใจให� เพ่ือนร=วมงานทํางาน (ค=าเฉลี่ย 4.57) หลักสูตรได� ทําให�ผู� เรียน              
มีความสามารถในการเรียนรู�และปฏิบัติอย=างมีข้ันตอนหรือเปZนกระบวนการ (ค=าเฉลี่ย 4.52) 
 


