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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
คณะ : มนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2

หมวดที่ 1 ข.อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts Program in Psychology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย=อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย=อ
3. วิชาเอก

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)
B.A. (Psychology)

ไม=มี

4. จํานวนหน8วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน=วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม=นอยกว=า 130 หน=วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปZนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป[
5.2 ภาษาที่ใช.
ภาษาไทย
5.3 การรับเข.าศึกษา
นักศึกษาไทย
5.4 ความร8วมมือกับสถาบันอื่น
เปZนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัด
ปทุมธานี ที่จัดการเรียนการสอน
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5.5 การให.ปริญญาแก8ผู.สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแต=ภาคการศึกษาที่ 1 ป[การศึกษา 2555
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
ใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร.อมในการเผยแพร8หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป[การศึกษา พ.ศ. 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได.หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ"กับสาขาวิชา)
8.1 นักจิตวิทยาการปรึกษา
8.2 นักจิตวิทยาแนะแนว
8.3 นักจิตวิทยาโรงเรียน
8.4 นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
8.5 นักจิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม
8.6 เจาหนาที่ฝ^ายทรัพยากรมนุษย2
8.7 นักจิตวิทยาชุมชน
8.8 เจาหนาที่ฝ_กอบรม
8.9 เจาหนาที่สาธารณสุข
8.10 นักพัฒนาองค2การ
8.11 นักพัฒนาชุมชน
8.12 นักสังคมสงเคราะห2
8.13 วิทยากรอิสระ
8.14 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ- นามสกุล ตําแหน8ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย"ผู.รับผิดชอบ
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวมนฤดี ช=วงฉ่ํา

นายสุทธิพันธุ2 สุทธิศันสนีย2

นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2

นางดวงกมล ทองอยู=

นายประกาศิต ประกอบผล

ตําแหน8ง
ทาง
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย2

อาจารย2

อาจารย2

อาจารย2

อาจารย2

ศศ.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค2การ)

สําเร็จจาก

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระ
นครเหนือ
บธ.บ. (บริหาร
มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรมนุษย2)
ราชภัฏสวนสุนัน
ทา
ศศ.ม. (จิตวิทยาการ จุฬาลงกรณ2
ปรึกษา)
มหาวิทยาลัย
วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
วท.ม. (จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
คลินิก)
มหิดล
ศษ.บ. (จิตวิทยาและ มหาวิทยาลัย
การแนะแนว)
ศิลปากร
วท.ม. (จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
ชุมชน)
เกษตรศาสตร2
ค.บ. (จิตวิทยาการ
จุฬาลงกรณ2
ปรึกษาและแนะแนว) มหาวิทยาลัย
อ.ม. (จริยศาสตร2
มหาวิทยาลัย
ศึกษา)
มหิดล
พธ.บ. (การสอนสังคม มหาวิทยาลัย
ศึกษา)
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

ปFที่
จบ
2552

2548
2552
2548
2552
2547
2553
2540
2544
2538
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ"ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปHนต.องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปaจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกไม=ว=าจะเปZนความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน2 และการแข=งขันในระบบทุนนิยมส=งผลใหประเทศไทย ตองเร=งพัฒนา
ตนเองเพื่ อ ใหทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลง สามารถแข= งขั น กั บ นานาประเทศได อี ก ทั้ ง การเปZ น
ประชาคมอาเซียนที่ต=อไปจะมีการเปdดประเทศอย=างเสรีที่ประชาชนสามารถมาศึกษาและทํางานแต=ละ
ประเทศไดมากขึ้น ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร2การพัฒนาใหสอดคลองกับความเปZนจริง
ทางสังคม
11.2 สถานการณ"หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 6 มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา มาตรา 47 กํ า หนดใหมี ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยการประกันดวย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปZนไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเปZนการประกันคุณภาพของบัณฑิตสอดคลองกับการจัดการศึกษาสังคมไทยในอนาคต
ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcome) ซึ่งเปZนมาตรฐานขั้นต่ําเชิง
คุณภาพ เพื่อเปZนการประกันคุณภาพบัณฑิต (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552: 2) โดย
มุ=งใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปZนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาไปสู=การปฏิบัติไดอย=างเปZนรูปธรรมซึ่งกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนจะตอง
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูและส=งเสริมกันอย=างมีระบบ รวมทั้งความคาดหวังจากสังคมที่
ตองการบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู ความสามารถและทักษะดานอื่นๆ ที่คาดว=าบัณฑิตจะมี
12. ผลกระทบจาก ข.อ 11.1 และ 11.2 ต8อการพั ฒ นาหลั กสูตรและความเกี่ยวข.องกับพั นธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ2ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทรัพยากรมนุษย2นับว=า
เปZนสิ่งสําคัญ ดังนั้นตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู และรูเท=าทัน
การเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาจึงควรมีการตอบสนองและรองรับการพัฒนาประเทศ
โดยการผลิตบัณฑิตที่เปZนทรัพยากรมนุษย2ที่มีคุณค=าต=อประเทศ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ไดอย=างมีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข.องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2 จั งหวั ด ปทุ ม ธานี มี ค วาม
ประสงค2 ที่จะพัฒ นามาตรฐานและคุณ ภาพการศึกษาตามที่ กําหนดไวในพระราชบั ญ ญั ติการศึกษา
แห= งชาติ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และมาตรฐานการอุด มศึกษา เพื่ อใหเปZ น มหาวิทยาลั ยที่ มี
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มาตรฐาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
ยั งมี พั น ธกิ จ หลั ก คื อ การพั ฒ นาและบริ ก ารวิ ช าการแก= ท องถิ่ น โดยการจั ด การเรี ย นการสอนใน
สาขาวิชาจิตวิทยาจะตอบสนองพันธกิจหลักไดกล=าวคือ
12.2.1 ปรับ ปรุงการจัด การเรี ยนการสอนของหลั กสูต รจิ ตวิ ทยาใหไดมาตรฐานตาม
ที่ กํ า หนดไวในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห= งชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
12.2.2 มี ก ารจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการทางดานจิ ต วิ ท ยาใหแก= ท องถิ่ น เพื่ อ เปZ น
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาทองถิ่น
12.2.3 ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ทางดานจิ ต วิ ท ยาในทองถิ่ น เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นา
ทองถิ่นอย=างต=อเนื่อง
13. ความสัมพันธ"กับหลักสูตรอื่นที่เปIดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปIดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิช าศึกษาทั่ วไป จํานวนไม=น อยกว=า 30 หน= วยกิต โดยความรับ ผิ ดชอบของ
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปIดสอนให.ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ใหหลั ก สู ต รอื่ น มาเลื อ กเรี ย น ไดแก= จิ ต วิ ท ยาทั่ ว ไป
จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 ความคิ ด สรางสรรค2 จิ ตวิ ทยาการจู งใจ จิ ตวิ ทยาการบริ การ
จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน และจิตวิทยาสังคม
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหว=างผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น เพื่อให
ไดเนื้อหาความรูตามผลการเรียนรูตามความตองการของหลักสูตร
13.1.2 สํารวจความตองการความรูและทักษะที่จําเปZนจากองค2กรและหน=วยงานต=างๆที่
มีบุคลากรทางดานจิตวิทยา ร=วมกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่นเพื่อปรับปรุงรายวิชา
ร=วมกัน
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หมวดที่ 2 ข.อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค"ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการความรูคู=คุณธรรม สานสัมพันธ2 สรางสรรค2สังคม พัฒนาตนอย=างสมดุล
1.2 ความสําคัญ
จิตวิทยาเปZนศาสตร2และวิชาชีพที่ทําใหเกิดความเขาใจตนเองและผูอื่น ยอมรับความแตกต=าง
ระหว=างบุคคล สามารถพัฒนาตนเอง ผูอื่น และสังคมอย=างเหมาะสม ปรับตัวและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผูอื่น รวมทั้งช=วยเหลือบุคคลอื่นใหอยู=ในสังคมไดอย=างมีความสุข
1.3 วัตถุประสงค"
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ งานทางจิ ต วิ ท ยาไดอย= า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเปZนแบบอย=างที่ดี
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา
1.3.3 เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถนํ า ความรูทางจิต วิ ทยาไปคิ ด วิ เคราะห2 แกไขปa ญ หาและ
พัฒนาตนเอง ผูอื่น ใหอยู=ร=วมกันไดอย=างมีความสุข
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเขาใจ เห็นคุณค=าตนเองและผูอื่นตามความเปZนจริง
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคนควา วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ที่
เนนการนําความรูทางจิตวิทยา มา
ประยุ ก ต2 ในการจั ด กิ จ กรรมและ
ฝ_กอบรม
2. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ เ นน
ผูเรียนเปZนสําคัญ

3. มี ก ารป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รให
สอดคลองกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยีตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
แห=งชาติ

กลยุทธ"

หลักฐาน/ตัวบ8งชี้

- จัดการเรียนการสอนที่เนน โครงการที่จัดขึ้นโดย
การฝ_กปฏิบัติจริง
นักศึกษา
- พั ฒ นาอาจารย2 ในดานการ ประเมินหลักสูตรที่เนนผล
สอนที่เนนผูเรียนเปZนสําคัญ การเรียนรูเปZนฐาน
- จั ดโครงการอบรม /
สั มมนา และศึ กษาดู งาน ที่
เนนผลการเรียนรูเปZนฐาน
- วิ เ ค ราะห2 ห ลั ก สู ต รจาก - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
บัณฑิตและผูมีส=วนไดส=วนเสีย ดําเนินงานของหลักสูตร
- รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ ไดงานทํ าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

4. วางแผนการบริหารหลักสูตร

กลยุทธ"

หลักฐาน/ตัวบ8งชี้

1 ป[
- ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ของผู ประกอบการ และ
ผูใชบัณฑิต
- วิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณ ะบั ณ ฑิ ต - รายงานผลการวิ จั ยทั้ ง
จิตวิทยาที่พึงประสงค2จากผูใช สามเรื่อง
บัณฑิต
- แผ น การป รั บ ป รุ ง/
- วิ จั ย ความพึ ง พอใจที่ มี ต= อ พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจิตวิทยาของบัณฑิต
- วิ จั ย ความ คาด ห วั ง ขอ ง
นั ก เรี ย นในการศึ ก ษาต= อ ใน
หลักสูตรจิตวิทยา
- ประเมินผลการวิจัยทั้งหมด
เพื่ อนํ ามาวางแนวทางในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าค ตามขอบั งคั บ มหาวิ ท ยลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก.)
โดยหนึ่งป[การศึกษาแบ=งออกเปZนสองภาคการศึกษาปกติ แต=ละภาคการศึกษาไม=นอยกว=า 15 สัปดาห2
หรื อเที ย บเท= า หากมี การจั ด การศึ กษาภาคฤดู รอน ใหจั ด เนื้ อหาวิ ช าในสั ด ส= ว นที่ สั มพั น ธ2กั น โดย
ระยะเวลาไม=นอยกว=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 เริ่มดําเนินการเรียนการสอนตั้งแต=ภาคการศึกษาที่ 1 ป[การศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ2
2.2 คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา
2.2.1 เปZนผูสําเร็จการศึกษาไม=ต่ํากว=าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า
2.2.2 เปZนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี
2.2.3 ผ=านการคัดเลือกตามเกณฑ2ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.4 ผ= า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ2 ก ารคั ด เลื อ กภายใตโครงการพิ เ ศษต= า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
2.3 ปMญหาของนักศึกษาแรกเข.า
2.3.1 นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพไม=สอดคลองกับลักษณะงานทางดานจิตวิทยา
2.3.2 นั ก ศึ ก ษามี ด านความรู พื้ น ฐานดานภาษา การสื่ อสาร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ไม=เพียงพอ
2.4 กลยุทธ"ในการดําเนินการเพื่อแก.ไขปMญหา / ข.อจํากัดของนักศึกษาในข.อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานจิตวิทยาแก=นักศึกษา
2.4.2 จั ด กิ จ กรรมเสริ ม เพื่ อ ใหความรู และทั ก ษะพื้ น ฐานดานภาษา การสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแก=นักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู.สําเร็จการศึกษา
ตารางหลักสูตร 4 ปF
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปFที่ 1
ชั้นปFที่ 2
ชั้นปFที่ 3
ชั้นปFที่ 4
รวม
คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา

2555
40

40

ปFการศึกษา
2556 2557
40
40
40
40
40
80

120

2558
40
40
40
40
160
40

2559
40
40
40
40
200

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายได.
หมวดค8าใช.จ8าย
-ค=าตอบแทน
-ค=าใชสอย
-ค=าวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
รวมงบครุภัณฑ"
รวมงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

2555
518,000
390,000
64,000
64,000
448,000
200,000
532,800
1,698,800

ปFงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
1,036,000
1,554,000
780,000
1,170,000
128,000
192,000
128,000
192,000
896,000
1,344,000
400,000
600,000
1,065,600
1,598,400
3,397,600
5,096,400

2558
2,072,000
1,560,000
256,000
256,000
1,792,000
800,000
2,131,200
6,795,200

หมายเหตุ ค=าใชจ=ายเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 10,617.50 บาท/คน/ป[
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนร=วมกับการฝ_กปฏิบัติการภาคสนาม และใหเปZนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2 จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ว= า ดวยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน8วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข.ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 เปZ น ไปตามขอบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2.8.2 เปZ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนรายวิชา 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) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม=นอยกว=า
30 หน8วยกิต
- กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน=วยกิต
- กลุ=มวิชามนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
13 หน=วยกิต
- กลุ=มวิชาคณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
8 หน=วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม=นอยกว=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=นอยกว=า
6 หน8วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต8างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม=นอยกว=า
30 หน8วยกิต
ใชหลั กสู ตรวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรม
ราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี (ภาคผนวก ง)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม=นอยกว=า
94 หน8วยกิต
- กลุ8มวิชาเนื้อหา
87 หน8วยกิต
กลุ8มวิชาบังคับ บังคับเรียน
42 หน8วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Developmental Psychology
2511201 จิตวิทยาทั่วไป
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
2512225
2512601
2512715
2512716
2513319
2513908

จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
3(3-0-6)
Ethics for Psychologists
จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู
3(3-0-6)
Perception and Learning Psychology
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา
3(3-0-6)
English Language for Psychology Program
สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา 3(2-2-5)
Statistics and Computer Program for Psychology Program
กลุ=มสัมพันธ2
3(2-2-5)
Group Dynamics
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
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
Life and Career Planning
2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน
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
2514903

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

ข. กลุ8มวิชาจิตวิทยาชุมชน บังคับเรียน
30 หน8วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Psychology
2512703 จิตวิทยาการป}องกันและการส=งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
Psychology of Primary Prevention and Health
Promotion
2513308 จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
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 จิตวิทยาเพื่อการสรางความเขมแข็งในชุมชน
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
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
2512303 จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
Motivational Psychology
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเบื้องตน
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
วิชาเลือกทั่วไป
เลือกเรียนจากรายวิชาต=อไปนี้ ไม=นอยกว=า
15 หน=วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
1551117 การฟaงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
2512208
2512226
2512401
2512402
2512705
2512707
2512714
2513103
2513309
2513310
2513717
2513320
2513601
2513702
2513714
3561204

จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น
3(3-0-6)
Child and Adolescent Psychology
จิตวิทยาการทดลอง
3(2-2-5)
Experimental Psychology
ความคิดสรางสรรค2
3(3-0-6)
Creative Thinking
จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
Abnormal Psychology
จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0-6)
Psychological Aspects of Children with special need
จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
3(3-0-6)
Psychology of Marketing and Consumer
จิตวิทยาประยุกต2เพื่อการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Applied Psychology to Learning and Teaching
จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
3(3-0-6)
Psychology for Life and Work
จิตวิทยาวัยผูใหญ=และผูสูงอายุ
3(3-0-6)
Adulthood and Aging Psychology
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
จิตวิทยาการเปZนผูนํา
3(3-0-6)
Psychology of Leadership
การจัดการความขัดแยงและการเจรจาต=อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส=วนบุคคล
3(3-0-6)
Psychology for Personal Growth
การปรึกษาครอบครัว
3(3-0-6)
Family Counseling
จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
Psychology of Advertising for Marketing
การปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
Behavior Modification
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Management
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กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ ไม=นอยกว=า 7 หน8วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต=อไปนี้ไม=นอยกว=า 7 หน=วยกิต
ก. กลุ8มวิชาฝQกสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
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
ชื่อวิชา
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=นอยกว=า
6 หน8วยกิต
ใหเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าใดๆ ในหลั ก สู ต รมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชู ป ถั มภ2 จั งหวั ด ปทุ มธานี โดยไม= ซ้ํา กั บ รายวิช าที่ เคยเรี ย นมาแลว และตองไม= เปZ น
รายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไม=นับหน=วยกิตรวมในเกณฑ2การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรก เปZนหมวดวิชาและหมู=วิชา
เลขตัวที่ 4
บ=งบอกถึงระดับความยากง=ายหรือชั้นป[
เลขตัวที่ 5
บ=งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6 , 7 บ=งบอกถึงลําดับก=อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู=วิชาในหลักสูตร
155 หมู=วิชาภาษาอังกฤษ
251 หมู=วิชาจิตวิทยา
356 หมู=วิชาการบริหารธุรกิจ
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ระดับปริญญาตรี
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ

ชั้นปF 1 ภาคการศึกษาที่1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน8วยกิต

9000101
9000102
9000201
9000203
9000301

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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ
2511201 จิตวิทยาทั่วไป

รวม
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาบังคับ
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
21/22

ชั้นปF 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน8วยกิต

9000103
9000202
9000204
9000205
9000302
9000304

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

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
พลวัตทางสังคม
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต
วิทยาศาสตร2เพื่อคุณภาพชีวิต
การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2511202 สรีรจิตวิทยา
2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
21/21
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาเนื้อหา
-วิชาบังคับ

กลุ=มวิชาเลือก
-กลุ=มวิชา

ชั้นปF 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

2512209
2512222
2512225
2512715

จิตวิทยาทางปaญญา
จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา

2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน

รวม
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาเนื้อหา
-วิชาบังคับ

กลุ=มวิชาเลือก
-กลุ=มวิชา
-วิชาเลือกทั่วไป
รวม

หน8วย
กิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18/18

ชั้นปF 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน8วยกิต

2512202 สุขภาพจิต
2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
2513319 กลุ=มสัมพันธ2

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

2512504
2512601
2513501
1551117

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21/24

บริการสนเทศ
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
การศึกษารายกรณี
การฟaงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสาร 1
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาเนื้อหา
-วิชาบังคับ
กลุ=มวิชาเลือก
-กลุ=มวิชา
-วิชาเลือกทั่วไป

ชั้นปF 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2
สําหรับสาขาจิตวิทยา

3(2-2-5)

2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
2513608 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา
แบบรายบุคคล
2512401 จิตวิทยาอปกติ
2513310 จิตวิทยาการเปZนผูนํา
2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ

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

รวม
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาเนื้อหา
-วิชาบังคับ
กลุ=มวิชาเลือก
-กลุ=มวิชา

หน8วยกิต

ชั้นปF 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา

2512602
2513609
-วิชาเลือกทั่วไป
2513714
กลุ=มวิชาปฏิบัติและ
2513802
ฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ หรือ
2513801
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18/21
หน8วยกิต
3(2-2-5)

จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
การปรับพฤติกรรม
การเตรียมฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(45)

การเตรียมฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา

2(90)
13หรือ14
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาเลือก
-กลุ=มวิชา

ชั้นปF 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หน8วยกิต

2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนว

3(2-2-5)

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

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

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

รวม

12/14
ชั้นปF 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาปฏิบัติและ
2514802 การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา
ฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ หรือ
2514801 การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา
รวม

หน8วยกิต
6(640)
5(350)
6/640
หรือ
5/350
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น(ท-ป-ศ)

1551117

การฟMงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
ความหมายและหลั ก การพั ฒ นาการ วิ ธี ก ารศึ ก ษาพั ฒ นาการ ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ
จิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย2 ตั้ งแต= ป ฏิ ส นธิ จ นถึ งวั ย ชราในดานร= า งกาย สติ ปa ญ ญา
อารมณ2และสังคม ปaจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ การนําความรูไปประยุกต2ใชในการพัฒนาตนเอง
และผูอื่นตามวัย และการส=งเสริมพัฒนาการดานต=างๆ
2511201

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมาย ประวัติ แนวคิดและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาที่มี
ต=อพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย2 การรับรู การเรียนรู เชาวน2ปaญญา การคิด การจําและการลืม
แรงจูงใจ อารมณ2 บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ=ม
2511202

สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
Physiological Psychology
ความสัมพั นธ2ระหว=างพฤติกรรมและกลไกทางสรีรวิทยา การทําหนาที่ของระบบ
ประสาท ฮอร2โมน พันธุกรรม ที่ส=งผลต=อพฤติกรรมของมนุษย2ในดานการรับความรูสึก การรูสติ
การเคลื่อนไหว การคิด อารมณ2 การจํา การรับรูและการเรียนรู
2511203

จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Psychology of Personality
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวิเคราะห2และ
การจํ า แนกบุ คลิ กภาพ การวัด บุ คลิ ก ภาพ แนวทางในการพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพ ความสั มพั น ธ2ของ
บุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลในทองถิ่นและชุมชน
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2511301

มนุษยสัมพันธ"
3(3-0-6)
Human Relations
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย2
การศึกษาตนเองและผูอื่นเพื่อเปZนพื้นฐานในการสรางความสัมพันธ2ที่ดีต=อกัน แนวคิดและเทคนิคการ
สรางมนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 ร ะหว= า งบุ ค คล มนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 กั บ การบริ ห ารงาน การทํ า งานร= ว มกั น และ
การประสานงานในชุมชนและองค2การ
2512103

จิตวิทยาเด็กและวัยรุ8น
3(3-0-6)
Child and Adolescent Psychology
ความสําคัญของวัยเด็กและวัยรุ=น พัฒนาการดานร=างกาย สติปaญญา อารมณ2 และ
สังคมของเด็กจนถึงวัยรุ=น การปรับตัวของเด็กและวัยรุ=น ปaญหาทางสังคมและอิทธิพลต=างๆ ที่มีผลต=อ
พฤติกรรมของเด็กและวัยรุ=น การส=งเสริมพัฒนาการ ความตองการและความสนใจของเด็กและวัยรุ=น
2512202

สุขภาพจิต
3(3-0-6)
Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปaจจัยที่มีผลต=อสุขภาพจิต สาเหตุและ
ลักษณะอาการของผูมีความผิดปกติทางจิต กระบวนการและกลไกในการปรับตัว การป}องกันและ
แกไข ตลอดจนการส=งเสริมสุขภาพจิตในชีวิตประจําวันและในชุมชน

2512208

จิตวิทยาการทดลอง
3(2-2-5)
Experimental Psychology
หลั ก และวิ ธี ก ารทดลองทางจิ ต วิ ท ยา ประเภทและรู ป แบบของการทดลอง
การออกแบบและวางแผนการทดลองขั้นตน ศึกษาผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง การฝ_กหัดทํา
การทดลองดานจิตวิทยา การวิเคราะห2ผลและการเขียนรายงานการทดลอง
2512209

จิตวิทยาทางปMญญา
3(3-0-6)
Cognitive Psychology
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาทางปaญญา การรับรู
การจํ า การลื ม กระบวนการคิ ด รู ป แบบการคิ ด การเรี ยนรู ภาษา การพู ด การอ= านและการเขี ย น
การแกปaญหา การตัดสินใจและการใชเหตุผล ปaจจัยที่ส=งเสริมการคิด
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น(ท-ป-ศ)

2512214

การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
Psychological Measurement and Testing
หลักการเบื้องตนในการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา กระบวนการทดสอบและ
การประเมิ น ผลทางจิ ต วิ ท ยา ประเภทและลั ก ษณะของแบบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา การเลื อ กใช
แบบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา การฝ_ ก ใหคะแนน และแปลผลแบบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยาบางชนิ ด
การเขี ย นรายงานทางจิ ต วิ ท ยา จรรยาบรรณของผู ใชแบบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา การพั ฒ นาของ
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
2512222

จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
3(3-0-6)
Ethics for Psychologists
บุคลิกภาพและจริยธรรมที่จําเปZ นสําหรับนักจิตวิทยา จรรยาบรรณและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพจิตวิทยา สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและเยาวชน กรณีปaญหา
ที่ เกี่ ย วของกั บ จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ แนวทางป} อ งกั น ปa ญ หาทางจริ ย ธรรม การปฏิ บั ติ ง านของ
นักจิตวิทยาในประเทศไทย
2512225

จิตวิทยาการรับรู.และการเรียนรู.
3(3-0-6)
Perception and Learning Psychology
ความหมายและองค2ประกอบของการรับรูและการเรียนรู อวัยวะรับความรูสึกกับ
การรับรู การรับรูรูปร=าง ขนาด ภาพลวงตา การรับรูทางสังคม กระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู
การศึกษาดานการรับรูและการเรียนรู การประยุกต2ใชหลักการรับรูและการเรียนรู

2512226

ความคิดสร.างสรรค"
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการและขั้ น ตอนของการเกิ ด ความคิ ด สรางสรรค2
ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค2 ประโยชน2ของความคิดสรางสรรค2 ปaจจัยที่ส=งผลต=อความคิด
สรางสรรค2 การวัดความคิดสรางสรรค2 การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค2
2512303

จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
Motivational Psychology
แน วคิ ด แล ะท ฤษ ฎี การจู ง ใจ กระบ วน การจู ง ใจ ทั กษ ะและพ ฤติ ก รรม
การติดต=อสื่อสาร การเจรจาต=อรอง การนําหลักจิตวิทยามาประยุกต2ใชในการโนมนาวใจ แนวทาง
การสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลในองค2การ

23
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

2512304

จิตวิทยาสิ่งแวดล.อม
3(3-0-6)
Environmental Psychology
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่เกี่ ย วของกั บ สิ่ งแวดลอม ความสั มพั น ธ2 ระหว= างสิ่ งแวดลอม
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคมกับพฤติกรรมมนุษย2 อิทธิพลของสภาวะแวดลอมในเรื่อง เสียง
อากาศ ความแออัด ที่อยู=อาศัยและชุมชนที่มีผลต=อสภาพร=างกาย จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล
ในชุมชน การป}องกันและแกไขปaญหาจากสิ่งแวดลอม
2512401

จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
Abnormal Psychology
ค ว าม ห ม าย ข อ บ ข= าย แ ล ะค ว าม เข าใจ เกี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก รรม ที่ ผิ ด ป ก ติ
ประวัติความเปZนมาของความผิดปกติทางจิต ประเภทและลักษณะอาการของความผิดปกติทางจิต
ภาวะเครียด การปรับตัวที่ผิดปกติ บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระแปรปรวน โรคประสาท โรคจิต
ปaจจัยทางดานกายภาพและชีววิทยาที่มีอิทธิพลต=อความผิดปกติทางจิต การป}องกัน การช=วยเหลือ
และการบํ าบั ดรักษาความผิด ปกติ ทางจิ ต แหล= งบริการและการช= วยเหลือบุ คคลที่ มีความผิด ปกติ
ทางจิต
2512402

จิตวิทยาเด็กที่มีความต.องการพิเศษ
3(3-0-6)
Psychological Aspects of Children with Special Needs
ลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ปaจจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กที่มี
ความตองการพิ เศษ ปa ญ หาที่ มี ต= อ การพั ฒ นาจิ ต ใจของเด็ ก และบุ ค คลในครอบครั ว ของเด็ ก ที่ มี
ความตองการพิ เ ศษ แนวทางการปฏิ บั ติ ต= อ เด็ ก ที่ มี ค วามตองการพิ เ ศษ แหล= ง บริ ก ารและ
การช=วยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2512501

การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
Life and Career Planning
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ การเขาใจตนเองดวยการสํารวจ
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ ค=านิยม แรงจูงใจ การสํารวจคนควา
ขอมู ลทางอาชีพ การตั้ งเป} าประสงค2เพื่อการบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ การวางแผนชีวิต
และอาชีพ การพัฒนาตนเพื่อสรางความกาวหนาในชีวิตและอาชีพ
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2512502

จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต.น
3(3-0-6)
Introduction to Guidance Psychology
ความหมาย ประวัติ ปรัชญา หลักการของจิตวิทยาการแนะแนว จรรยาบรรณของ
นักแนะแนว บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนว และการบริหารงานแนะแนว กระบวนการและ
เทคนิ คในการใหบริ การแนะแนว บริการสํ ารวจนั กเรีย นเปZ น รายบุ คคล บริการสนเทศ บริการให
คําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล
2512504

บริการสนเทศ
3(3-0-6)
Information Services
ค ว าม ห ม า ย ค ว าม จํ าเปZ น ข อ บ ข= า ย จุ ด มุ= งห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ เภ ท ข อ ง
การใหบริ ก ารสนเทศ หลั ก การและเทคนิ ค การบริ ก ารสนเทศ การดํ า เนิ น งานบริ ก ารสนเทศ
การหาแหล= งสนเทศ การเลื อ กขอสนเทศ การจั ด กิ จ กรรมการใหขอสนเทศ การประสานงานกั บ
ฝ^ายต=างๆ เพื่อจัดบริการสนเทศ การปฏิบัติการบริการสนเทศทางการศึกษา อาชีพ ส=วนตัวและสังคม
2512601

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น
3(3-0-6)
Introduction to Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาการปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยา
การปรึกษา รูปแบบและกระบวนการของจิตวิทยาการปรึกษา บทบาท หนาที่ และจรรยาบรรณของ
ผูใหบริการปรึกษา
2512602

จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม
3(3-0-6)
Group Counseling
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการปรึ ก ษาแบบกลุ= ม ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของ
กระบวนการปรึกษาแบบกลุ=ม บทบาทหนาที่ของผูนํากลุ=ม ลักษณะผูนํากลุ=มที่ดี ลักษณะสมาชิกกลุ=ม
ประเภทต=างๆ เทคนิคในการปรึกษาแบบกลุ=ม และจรรยาบรรณการใหคําปรึกษาแบบกลุ=ม
2512703

จิตวิทยาการปyองกันและการส8งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
Psychology of Primary Prevention and Health Promotion
ความหมายและขอบข=ายของจิตวิทยาสุขภาพ แบบแผนความสัมพันธ2ระหว=างจิตใจ
กับร=างกาย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมและทางกายภาพที่ส=งผลต=อสุขภาพ นโยบาย เป}าหมาย
และแนวทางการป} องกัน ปa ญ หาสุ ขภาพเบื้ องตน การส= งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ การจัดโปรแกรม
การป}องกันและพัฒนาสุขภาพอนามัยของบุคคลในชุมชน
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2512704

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การเบื้องต.น
3(3-0-6)
Introduction to Industrial and Organizational Psychology
ความหมาย แนวคิ ด ความเปZ น มาและขอบข= า ยของจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม
และองค2 การ วิธีการศึกษาทางจิ ตวิ ทยาอุต สาหกรรมและองค2 การ บทบาทหนาที่ ของนักจิต วิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ ภาวะผูนําในองค2การ การติดต=อสื่อสาร การบริหารความขัดแยง ขวัญและ
แรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพและการออกแบบงาน ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน ประยุกต2ใช
หลักจิตวิทยาในการแกไขปaญหาในวงการอุตสาหกรรมและองค2การ
2512705

จิตวิทยาการตลาดและผู.บริโภค
3(3-0-6)
Psychology of Marketing and Consumer
หลักการตลาดกับ พฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎี และงานวิจัยทางจิตวิทยาดานสังคม
พฤติกรรม การรับรู แรงจูงใจ เจตคติ ค=านิยม และบุคลิกภาพต=อการบริโภคอิทธิพลของกลุ=มบุคคล
ที่มีอิทธิพลต=อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและการใชบริการ
2512707

จิตวิทยาประยุกต"เพื่อการเรียนการสอน
3(3-0-6)
Applied Psychology to Learning and Teaching
ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน การประยุกต2ทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน การจูงใจกับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสม กับการ
ควบคุมชั้นเรียน จิตวิทยาการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปZนศูนย2กลาง การส=งเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี
การประเมินความสามารถทางการเรียนและการช=วยเหลือเด็กที่มีปaญหาทางการเรียน
2512709

จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย"
3(3-0-6)
Psychology of Human Resource Management
แนวคิด ความสําคัญและการนําหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต2ใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย2ในองค2การ การวิเคราะห2งานและการวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุบุคคลในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนุษย2ในภาครัฐและเอกชน
2512710

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Psychology of the Hospitality Industry
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกต2ใชในการบริการ หลักมนุษยสัมพันธ2
พฤติกรรมการติดต=อสื่อสารที่มีอิทธิพลต=อเจตคติ ค= านิ ยม พฤติกรรมของบุ คคล หลักและเทคนิ ค
การใหบริการ การบริหารและพัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
งานบริการ
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2512714

จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
3(3-0-6)
Psychology for Life and Work
การประยุกต2แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและจัดการกับตนเอง
การเรียนรูและการปรับ ปรุงทั กษะการเรีย นรู การปรับ ปรุงและพั ฒ นาตนดานความคิด แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ การแสดงออก การสรางเสริมกําลังใจตนเอง การตั้งเป}าประสงค2ของชีวิตและการทํางาน
ความรัก การสรางความสัมพันธ2กับผูอื่น การทํางานในองค2การและการสรางคุณค=าชีวิต
2512715

ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา
3(3-0-6)
English Language for Psychology Program
ทั กษะทางภาษาอั งกฤษสํ า หรั บ นั กจิ ต วิท ยา การใชภาษาอั งกฤษที่ เกี่ ย วของกั บ
สาขาวิชาจิตวิทยา การอ=านและการสรุปความจากตํารา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการและสื่อต=างๆ
การสื่อความหมายดานการฟaง การพูด การอ=าน และการเขียนที่เกี่ยวของกับงานทางดานจิตวิทยา
2512716

สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร"สําหรับสาขาจิตวิทยา
3(2-2-5)
Statistics and Computer Program for Psychology Program
สถิ ติ พื้ น ฐานสํ า หรั บ งานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา การวิ เคราะห2 ข อมู ล การรายงานผล
การวัดแนวโนมเขาสู=ส=วนกลางและการกระจายของขอมูล การทดสอบความแตกต=างของค=าเฉลี่ ย
การวิเคราะห2ความแปรปรวน การหาค=าความสัมพันธ2 การทดสอบสมมติฐาน และการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร2เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห2ขอมูลทางสถิติ
2513103

จิตวิทยาวัยผู.ใหญ8และผู.สูงอายุ
3(3-0-6)
Adulthood and Aging Psychology
ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผูใหญ=และผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ทางดานร= า งกาย สติ ปa ญ ญา อารมณ2 และสั ง คม การประกอบอาชี พ การปรั บ ตั ว สุ ข ภาพจิ ต
ปaญหาและการดําเนินชีวิตของวัยผูใหญ=และผูสูงอายุ
2513301

กฎหมายและแรงงานสัมพันธ"
3(3-0-6)
Law and Labor Relations
กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ= ง และพาณิ ช ย2 และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วของกั บ
การประกอบธุ ร กิ จ ความสั ม พั น ธ2 ร ะหว= า งลู ก จางกั บ ฝ^ า ยบริ ห าร ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของ
สหภาพแรงงานทั้งในและต=างประเทศ ปaญหาแรงงานสัมพันธ2 สภาพขอขัดแยงระหว=างนายจางและ
ลูกจาง กระบวนการเจรจาต=อรองการนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทํางาน
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2513308

จิตวิทยาชุมชนเบื้องต.น
3(3-0-6)
Introduction to Community Psychology
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ทางจิตวิทยาชุมชน และความรูเบื้ องตนทางจิตวิทยา
ชุมชน ความสําคัญของจิตวิทยาชุมชน หนาที่และบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชน วิธีการศึกษาและ
เทคนิคทางจิตวิทยาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน การประยุกต2ใชหลักจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน
ในชุมชน การพัฒนาชุมชนแห=งการเรียนรู
2513309

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
ศึกษาความหมาย ความเปZนมา และความสําคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคม
ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล กลุ=ม และระหว=างกลุ=ม กระบวนการกลุ=ม
ภาวะผูนํา อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต=อบุคลิกภาพ การเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงเจตคติ
2513310

จิตวิทยาการเปHนผู.นํา
3(3-0-6)
Psychology of Leadership
ความหมาย ความสํ าคัญ ของผูนํ า บทบาท หนาที่ และความรับ ผิ ดชอบของผู นํ า
ระดั บ ต= างๆ ในองค2 การ พฤติ กรรมของผู นํ า แบบของผู นํ า อํ านาจของผู นํ า ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวของกั บ
ภาวะผูนํา บุคลิกภาพและคุณลักษณะของผูนํ า อิทธิพลของผูนํ าต=อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ= ม
ทํางาน การสรางมนุษยสั มพัน ธ2 การบริห ารความขัดแยงและการแกปaญ หาในองค2การ การพั ฒ นา
ตนเองและการเสริมสรางการเปZนผูนํา
2513316

จิตวิทยาความแตกต8างทางเพศและสังคม
3(3-0-6)
Psychology of Gender and Society Differences
ธรรมชาติ ความเชื่ อ บทบาทและความแตกต= า งทางเพศ พั ฒ นาการทางเพศ
ตํ า แหน= ง ทางสั ง คม ความแตกต= า งทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม นโยบายสาธารณะที่ เ กี่ ย วของ
รวมถึงการถ= ายทอดทางสังคมเกี่ ยวกั บ เพศที่ มีผลต= อบุ คลิกภาพ การดํ าเนิ น ชี วิต การทํ างาน และ
ครอบครัว
2513318

จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
Family Psychology
ความหมายและธรรมชาติของครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว
ระบบครอบครั ว บทบาทของครอบครั ว รู ป แบบความสั ม พั น ธ2 ภ ายในครอบครั ว การส= ง เสริ ม
ความสัมพันธ2ของสมาชิกในครอบครัว ปaญหาของครอบครัว รวมถึงแนวทางการป}องกันและแกไข
ปaญหาครอบครัว
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2513319

กลุ8มสัมพันธ"
3(2-2-5)
Group Dynamics
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับกลุ=มสัมพัน ธ2 ทฤษฎีกลุ=ม เทคนิคทางจิตวิทยาใน
การพัฒนากลุ=ม ตลอดจนการฝ_กกลุ=มสัมพันธ2 เพื่อนําไปประยุกต2ใชในงานดานจิตวิทยา
2513320

จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส8วนบุคคล
3(3-0-6)
Psychology for Personal Growth
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกต2เพื่อความเขาใจตนเอง การสํารวจ
คุณค=าในตนเอง การเลือกและตัดสินใจดวยตนเอง ปaจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลต=อชีวิต
การยอมรับในตนเองตามความเปZนจริงเพื่อพัฒนาตนเต็มศักยภาพ
2513501

การศึกษารายกรณี
3(3-0-6)
Case Study
ความหมาย ความมุ= งหมาย เทคนิ คและวิ ธีการในการศึ กษาบุ คคลเปZ น รายกรณี
หลักเกณฑ2ต=างๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาบุคคลเปZนรายกรณี กระบวนการ วิธีการเขียนรายงาน
การศึกษาบุคคลเปZนรายกรณี การประชุมปรึกษาวิเคราะห2เปZนรายกรณี
2513601

การปรึกษาครอบครัว
3(2-2-5)
Family Counseling
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น
ความหมายและความสําคัญของการปรึกษาและช=วยเหลือครอบครัว ลักษณะปaญหา
ครอบครัว แนวความคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของต= างๆ ในการบริการปรึกษาและครอบครั วบํ าบั ด
การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหว=างสมาชิกในครอบครัว
2513607

ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
3(2-2-5)
Counseling Skills and Techniques
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น
วิธี แ ละขั้ น ตอนของการปรึ กษา การวิ เคราะห2 ผู ขอรั บ บริก ารปรึ กษา ทั ก ษะและ
เทคนิคที่ส=งเสริมการสรางสัมพันธภาพ การวิเคราะห2ปaญ หา การปรับเปลี่ยนเจตคติ ความคิด และ
พฤติกรรม การบั น ทึ กและประเมิ น ผลการบริ การปรึกษา รวมทั้ งการฝ_ กปฏิ บั ติทั กษะและเทคนิ ค
การปรึกษา
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2513608

การฝQกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล
3(2-2-5)
Practicum in Individual Counseling Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น และ
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
การนํ าหลั กการทั กษะและทฤษฎี ของจิ ต วิท ยาการปรึ กษามาใชในการใหบริการ
ปรึ ก ษา ฝ_ ก ทั ก ษะ และการปฏิ บั ติ ก ารปรึ ก ษา การใหความช= ว ยเหลื อ บุ ค คล การวิ เคราะห2 แ ละ
ประเมินผลการปรึกษา ภายใตการดูแลของอาจารย2
2513609

การฝQกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม
3(2-2-5)
Practicum in Group Counseling Psychology
รายวิ ช าที่ ต. อ งเรี ยนมาก8 อน : 2512602 จิ ต วิ ท ยาการปรึ ก ษาแบบกลุ8 ม และ
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
การนําหลักการและวิธีการของจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=มมาใชในการใหบริการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม ฝ_กทักษะ และการปฏิบัติการปรึกษาแบบกลุ=ม การใหความช=วยเหลือและพัฒนา
บุคคลดวยกระบวนการปรึกษาแบบกลุ=ม การวิเคราะห2และประเมินผลการบริการปรึกษาแบบกลุ=ม
ภายใตการดูแลของอาจารย2
2513702

จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
Psychology of Advertising for Marketing
การประยุกต2จิตวิทยาในการโฆษณาเพื่อการตลาด การจูงใจ พฤติกรรมของบุคคล
ที่เกี่ ยวของกั บ การโฆษณา ลั กษณะและคุณ สมบัติ ของบุ คคลที่ ทําหนาที่ โฆษณาและที่ เปZ น แบบใน
การโฆษณา การศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การโฆษณาที่ มี ต= อ ผู บริ โภค การเลื อ กแบบและการใช
สื่อสารมวลชนในการโฆษณา
2513703

การฝQกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
Training in Community Psychology
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการฝ_ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน โดยใช
กระบวนการมีส=วนร=วมของคนในชุมชน บทบาทหนาที่ของนั กจิตวิทยาชุ มชนในการฝ_กอบรมเพื่ อ
พั ฒ นาบุ คคลและชุ มชน การจั ดโปรแกรมการฝ_ กอบรม การพั ฒ นาอาชี พใหเหมาะกั บ ชุ มชนและ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น การประเมินผลการฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
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2513704

การฝQกอบรมในองค"การอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Training in Industrial Organizations
ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร การประยุกต2
หลักการเรียนรูไปใชในการฝ_กอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัดการฝ_กอบรม บทบาท หนาที่
ของนั ก จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค2 ก ารในการพั ฒ นาและการฝ_ ก อบรม การจั ด โปรแกรม
การฝ_กอบรม การประเมินผลการฝ_กอบรมทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
2513714

การปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
Behavior Modification
ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู ของมนุ ษ ย2 ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ เปZ น พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ใน
การปรับ พฤติ กรรม หลั กการปรับ พฤติ กรรม เทคนิ คในการปรับ พฤติ กรรมที่ สํ าคั ญ และการนํ าไป
ประยุกต2ใช
2513715

จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห"
3(3-0-6)
Psychology for Social Works
หลักการและการประยุกต2วิธีการทางจิตวิทยาเพื่องานสังคมสงเคราะห2 กระบวนการ
สังคมสงเคราะห2 วิธีการช=วยเหลือบุคคลในวัยและกลุ=มต=างๆ จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห2
ความมีจิตอาสา การปรับปรุงการใหบริการแก=บุคคล กลุ=ม และชุมชน
2513716

จิตวิทยาเพื่อการสร.างความเข.มแข็งในชุมชน
3(3-0-6)
Psychology for Community Empowerment
การประยุกต2ความรูและทฤษฎีทางจิต วิทยาเพื่ อการสรางความเขมแข็งในชุมชน
การวิเคราะห2ปa ญ หาของชุมชน การทํ างานเปZ นที ม การร=วมทํ ากิ จกรรม โดยยึดหลักการพึ่ งตนเอง
การมีส=วนร=วมของประชาชน การพัฒนาอาชีพในชุมชน และการใชภูมิปaญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย=างสมดุลและยั่งยืน
การจัดการความขัดแย.งและการเจรจาต8อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and Negotiation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการจัดการความขัดแยงในรูปแบบต=างๆ รวมทั้งวิเคราะห2
กรณีศึกษาถึงสาเหตุ เงื่อนไข ขอจํากัด เทคนิคการเจรจาต=อรอง และแนวทางการจัดการความขัดแยง
ทั้งในระดับบุคคล กลุ=ม และชุมชน

2513717
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2513718

การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 3(3-0-6)
Testing and Measurements In Industrial and Organizational

Psychology
การนําแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยามาใชในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตําแหน=ง
การประเมินผลทางจิตวิทยา การพัฒนาบุคคลในวงการอุตสาหกรรม การสรางแบบทดสอบที่จําเปZน และ
การประยุกต2ใชแบบทดสอบในวงการอุตสาหกรรม
2513719

การพัฒนาองค"การ
3(3-0-6)
Organization Development
แนวคิ ด และองค2 ป ระกอบของการพั ฒ นาองค2 ก าร กระบวนการพั ฒ นาองค2 ก าร
การวินิจฉัยปaญหาขององค2การ การใชเทคนิคหรือเครื่องมือเพื่อพัฒนาองค2การ การแกปaญหาจากการ
ต=อตานการเปลี่ยนแปลงในองค2การ เงื่อนไขสู=ความสําเร็จของการพัฒนาองค2การ
2513801

การเตรียมฝQกประสบการณ"วิชาชีพจิตวิทยา
2(90)
Preparation for Professional Experience in Psychology
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อเตรี ย มความพรอมของผู เรีย นก= อนออกฝ_ กประสบการณ2 วิ ช าชี พ
ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณ ลั กษณะที่ เหมาะสมกั บ วิช าชี พ โดยการศึ กษา สังเกต และฝ_ กปฏิ บั ติใน
สถานการณ2ต=างๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2513802

การเตรียมฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา
1(45)
Preparation for Cooperative Education in Psychology
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพรอมของผู เรี ย นก= อ นออกฝ_ ก สหกิ จ ศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒ นาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณ ลั กษณะที่ เหมาะสมกั บ วิช าชี พ โดยการศึ กษา สังเกต และฝ_ กปฏิ บั ติใน
สถานการณ2ต=างๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
2513905

สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
3(2-2-5)
Seminar and Field Trip in Community Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาชุมชน วิเคราะห2แนวความคิด ปaญหาความกาวหนา
และความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาชุมชน ศึกษาผลงานวิจัยดานจิตวิทยาชุมชน นํามาวิเคราะห2
และอภิปรายแนวทางพัฒนางานดานจิตวิทยาชุมชนและเสนอรายงาน
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2513906

สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
3(2-2-5)
Seminar and Field Trip in Industrial and Organizational Psychology
ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรม วิ เ คราะห2 แ นวความคิ ด ปa ญ หา
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ศึกษาผลงานวิจัย
ทางดานจิ ต วิท ยาอุ ต สาหกรรม นํ ามาวิเคราะห2 และอภิ ป รายหาแนวทางพั ฒ นางานดานจิ ต วิ ทยา
อุตสาหกรรมและเสนอรายงาน
2513907

สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5)
Seminar and Field Trip in Counseling and Guidance Psychology
ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ งานจิ ต วิ ท ยาการปรึ ก ษาและการแนะแนว วิ เ คราะห2
แนวความคิดปaญหาความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ศึกษาผลงานวิจัยดานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว นํ ามาวิเคราะห2และอภิ ปรายแนวทาง
พัฒนางานดานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และเสนอรายงาน
2513908

การวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
Psychological Research
วัต ถุ ป ระสงค2 และความหมายของการวิจั ย ทางจิ ต วิ ท ยา วิ ธี การต= า งๆในการวิ จั ย
หลักการและวิธีดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา แหล=งขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียน การ
ออกแบบงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัยทางจิตวิทยา การนํ าผลการวิจัย
ทางจิตวิทยาไปประยุกต2ใช และฝ_กปฏิบัติการทําวิจัย
2514801

การฝQกประสบการณ"วิชาชีพจิตวิทยา
5(350)
Field Experience in Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513801 การเตรียมฝQกประสบการณ"วิชาชีพ

จิตวิทยา
จัดใหนั กศึ กษาไดฝ_ กประสบการณ2 ในหน= วยงานที่ เหมาะสม เพื่ อใหไดรับ ความรู
ทักษะ เจตคติ และประสบการณ2ในวิชาชีพดานจิตวิทยา
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2514802

การฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา
6(640)
Cooperative Education in Psychology
รายวิ ช าที่ ต. อ งเรี ย นมาก8 อ น : 2513801 การเตรี ย มฝQ ก สหกิ จ ศึ ก ษาวิ ช าชี พ

จิตวิทยา
จั ดใหนั กศึ กษาไดฝ_ กประสบการณ2 ในหน= วยงานที่ เหมาะสม เพื่ อ ใหไดรั บ ความรู
ทักษะ เจตคติ และปฏิบัติสหกิจศึกษาในวิชาชีพดานจิตวิทยา
2514903

โครงการพิเศษทางจิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5)
Special Study in Counseling and Guidance Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา
ศึกษาประเด็นที่น=าสนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทางการปรึกษาและการแนะแนว
ดําเนินการศึกษาคนควาภายใตการปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ โดยนําระเบียบวิธี
วิจัยมาใชในการศึกษา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2
2514904

โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน
3(2-2-5)
Special Study in Community Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา
ศึ กษาประเด็ น ที่ น= า สนใจหรื อไดรับ คํ า แนะนํ า จากผู สอนเกี่ ย วกั บ จิ ต วิท ยาชุ มชน
ศึ ก ษาโครงการต= า งๆ และผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของทางชุ ม ชน ดํ า เนิ น การศึ ก ษาคนควา ภายใต
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศึกษา การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ2
2514905

โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
3(2-2-5)
Special Study in Industrial and Organizational Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา
ศึ ก ษาประเด็ น ที่ น= า สนใจหรื อ ไดรั บ คํ า แนะนํ า จากผู สอนเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค2การ ศึ กษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยที่ เกี่ย วของทางอุ ตสาหกรรมและ
องค2 ก าร ดํ า เนิ น การศึ ก ษาคนควาภายใตการปรึ ก ษาแนะแนวของอาจารย2 ที่ ป รึ ก ษาโครงการ
โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศึกษา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ2
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

3561204

ความรู.เบื้องต.นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Management
ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต=างๆ และองค2ประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ไดแก= การจั ด การ การบั ญ ชี การเงิ น การตลาด การบริ ห ารบุ ค คล การบริ ห ารสํ า นั ก งาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต=างๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ศึกษาปaญหาที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
3.2 ชื่อ ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย"
3.2.1 อาจารย"ประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวมนฤดี
ช=วงฉ่ํา

2

3

4

5

นายสุทธิพนั ธุ2
สุทธิศันสนีย2
นางสาว
ศิริวรรณ
กําแพงพันธ2
นางดวงกมล
ทองอยู=

นายประกาศิต
ประกอบผล

ตําแหน8ง
วิชาการ
อาจารย2

อาจารย2

อาจารย2

อาจารย2

อาจารย2

คุณวุฒ-ิ สาขา
วิชาเอก
ศศ.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค2การ)
บธ.บ. (บริหาร
ทรัพยากรมนุษย2)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการ
ปรึกษา)
วท.บ. (จิตวิทยา)
วท.ม. (จิตวิทยา
คลินิก)
ศษ.บ. (จิตวิทยา
และการแนะแนว)
วท.ม. (จิตวิทยา
ชุมชน)
ค.บ. (จิตวิทยา
การปรึกษาและ
แนะแนว)
อ.ม. (จริยศาสตร2
ศึกษา)
พธ.บ (การสอน
สังคมศึกษา)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย

ปFที่
จบ
2552

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห"
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

2548
2552

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2548
2552
2547
2553
2540

มหาวิทยาลัย
2544
มหิดล
มหาวิทยาลัย
2538
ม ห าจุ ฬ าล งก ร ณ2
ราชวิทยาลัย
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3.2.2 อาจารย"ประจํา
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวมนฤดี
ช=วงฉ่ํา

2

นางสาววิภาพร
ตัณฑสวัสดิ์

ตําแหน8ง
วิชาการ
อาจารย2

อาจารย2

3

นายสุทธิพนั ธุ2
สุทธิศันสนีย2

อาจารย2

4

นางสาว
ศิริวรรณ
กําแพงพันธ2
นางหทัยรัตน2
อ=วมนอย

อาจารย2

5

อาจารย2

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

ศศ.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค2การ)
บธ.บ. (บริหารทรัพยากร
มนุษย2)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะ
แนว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ
แขนงบัญชี)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการ
ปรึกษา)
วท.บ. (จิตวิทยา)
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการ
แนะแนว)
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
วท.บ. (จิตวิทยา)

6

นางดวงกมล
ทองอยู=

อาจารย2

วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
ค.บ. (จิตวิทยาการ
ปรึกษาและแนะแนว)
ศศ.ม. (ภาษาและการ
สื่อสาร)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

7

นางสาว
วชิราภรณ2
ผดุงศิลป‰

อาจารย2

8

นางสาววิภาวี
ซาตะนัย

อาจารย2

9

10

นางสาว
ปdยะวรรณ
เลิศพานิช

อาจารย2

นายจูเลียบ
ชูเสือหึง

อาจารย2

ศศ.ม. (บริหารงาน
ยุติธรรม)
น.บ. (นิติศาสตร)
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว)
พย.บ. (พยาบาลศาสตร2)
น.ม. (บริหารงาน
ยุติธรรม)
น.บ.ท เนติบัณฑิตไทย
น.บ. (นิติศาสตร)

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร2
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
เนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ2
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห"
2555 2556 2557 2558
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

11

นางสาว
กันต2ฤทัย
คลังพหล

ตําแหน8ง
วิชาการ
อาจารย2

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก
ค.ด. (วิธีวทิ ยาการวิจัย
การศึกษา)
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร2)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห"
2555 2556 2557 2558
8
8
8
8

3.2.3 อาจารย"พิเศษ
ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหน8ง
วิชาการ
อาจารย2

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก

สถาบันการศึกษา

กศ.ม. (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
กศ.บ. (การแนะแนว)

มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2
จุฬาลงกรณ2
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร2

1

นายสาธร
ใจตรง

2

นายจรัสเดช
เกียรติเดชปaญญา

อาจารย2

ศศ.ม. (จิตวิทยา
การปรึกษา)
วท.บ. (จิตวิทยา)

3

นางสาวสิริจันทร2
เดชปaญญาวัฒน2

อาจารย2

วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก
และชุมชน)
วท.บ. (จิตวิทยา)

4

นางสาวกชกร
จุŠยมนี

อาจารย2

ศศ.ม. (จิตวิทยา
การปรึกษา)
วท.บ. (จิตวิทยา)

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห"
2555 2556 2557 2558
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4. องค"ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ"ภาคสนาม (การฝQกประสบการณ"วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
การจั ด ใหนั ก ศึ ก ษาไปฝ_ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน= ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เปZ น เวลา
1 ภาคการศึกษา ภายใตการนิเทศของอาจารย2ประจําหลักสูตร โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่ ดังนี้
งานหลักที่นักศึกษาทุกคนต.องปฏิบัติ
งาน
การปฏิบัติ
1. การศึกษาและสังเกตสภาพ - ศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไป
ทั่วไปของหน=วยงาน
ของหน=วยงาน
2. การเขียนบันทึกประจําวัน
3. สํารวจสภาวะจิตใจของ
ตนเองในแต=ละวัน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่
หน=วยงานมอบหมาย

หลักฐานแสดง
- รายงานบันทึกการศึกษา
และสังเกตสภาพทั่วไปของ
หน=วยงาน
- เขียนบันทึกประจําวันในแต=ละ - บันทึกรายงานประจําวัน
วัน
- เขียนบรรยายสํารวจตนเอง
- บันทึกรายงานสํารวจสภาวะ
เกี่ยวกับการทํางานหรือสิ่งที่
จิตใจ
เกิดขึ้นในแต=ละวันของตนเอง
- ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
- บันทึกรายงานการ
มอบหมาย
ปฏิบัติงานประจําวัน

ภาระหน.าที่ที่ต.องปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานตามที่หน=วยงานกําหนด
เปZนงานที่เกี่ยวของทางดานจิตวิทยา และ/หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. งานที่หลักสูตรจิตวิทยากําหนดนักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติ
2.1 บันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน
บันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร2มที่กําหนดให โดยบันทึกใหเปZนปaจจุบันทุกวัน และขอให
ผู ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านลงนามรั บ รอง และใหขอเสนอแนะ ทั้ ง นี้ อ ยู= ในดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ควบคุ ม
การปฏิ บั ติ งาน พรอมทั้ งนํ า แบบบั น ทึ กการปฏิ บั ติ งานเล= มนี้ มายั งหน= ว ยงานทุ ก วั น และนํ า เสนอ
อาจารย2นิเทศก2ติดตามผลการปฏิบัติงาน บันทึกความเห็น ขอเสนอแนะไว ทุกครั้งที่อาจารย2ไปนิเทศ
2.2 สํารวจสภาวะจิตใจของตนเองในแต=ละวัน
บันทึกการสํารวจสภาวะจิตใจของตนเอง โดยการที่ผูศึกษาคอยตรวจสอบ อารมณ2 ความคิด
ความรู สึ กของตนเองที่ เกิ ด ขึ้ น มาในช= ว งเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาฝ_ ก ปฏิ บั ติ งานทั้ งในช= ว งระยะเวลาที่ ก=อ น
ระหว=างหรือหลังปฏิ บั ติงานในแต= ละวัน ใหบั น ทึ กสภาวะจิ ตที่ เกิด ขึ้น กั บ นั กศึ กษาโดยพิ จ ารณาว= า
สภาวะจิตใจเช=นนั้นมีอะไรเปZนปaจจัยหรือตัวกระตุนใหเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแลวนักศึกษามีวิธีการ
จัดการกับสิ่งที่เกิดไดอย=างไร
2.3 จัดทําแฟ}มสะสมงาน
ในระหว=างการปฏิบัติงานนักศึกษาตองรวบรวมผลงาน และจัดทําเปZ นแฟ}มสะสมงาน และ
นําส=งภายหลังการฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา คนละ 1 เล=ม
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งานที่มอบหมายของแต8ละกลุ8มวิชา
โรงเรียน
(จิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว)
1. ทําการศึกษารายกรณี
ใหนั ก ศึ ก ษาทํ า การศึ ก ษา
ร า ย ก ร ณี 1 ก ร ณี แ ล ะ
ใหบริการปรึกษา 1 กรณี โดย
ทํารายงานเปZนรูปเล=มส=ง

หน8วยงาน/อุตสาหกรรม
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค"การ)
1. สํ า ร ว จ ปa ญ ห า ห รื อ
ความตองการ ของหน= ว ยงาน
เพื่ อนํ ามาเปZ น เครื่ องมื อในการ
เขี ย น โค รงก ารแ ล ะพั ฒ น า
หน=วยงานตามความเหมาะสม

หน8วยงาน/อุตสาหกรรม
(จิตวิทยาชุมชน)
1. สํ า ร ว จ ปa ญ ห า ห รื อ
ความตองการ ของหน=วยงาน
หรื อ ชุ ม ชน เพื่ อ นํ า มาเปZ น
เครื่องมือในการเขียนโครงการ
และพั ฒ นาหน= ว ยงานตาม
ความเหมาะสม
1.1 หลั ก ฐานแสดง คื อ
รายงานการสํารวจปaญหาเพื่อ
ห า แ น ว ท า ง นํ า ม า เปZ น
เครื่องมือในการเขียนโครงการ
2. ใหนักศึกษาจัดโครงการใน
หน= ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนตาม
ความเหมาะสม 1 โครงการ
(โดยนําปaญหาที่สํารวจจาก 1.
มาจัดโครงการ)

1.1 หลักฐานการแสดง คือ
1.1 ห ลั ก ฐ าน แ ส ด ง คื อ
รายงานกรณี ศึ ก ษาและการ รายงานการสํ า รวจปa ญ หาเพื่ อ
ใหบริการ
หาแนวทางนํามาเปZนเครื่องมือ
ในการเขียนโครงการ
2. จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้น 2. ใหนั ก ศึ ก ษาจั ด โครงการใน
เรียน
หน= วยงานตามความเหมาะสม
จัดกิจกรรมแนะแนว คนละ 1 โครงการ (โดยนํ า ปa ญ หาที่
2 กิ จ กรรม เพื่ อ การพั ฒ นา สํารวจจาก 1. มาจัดโครงการ)
ผู เรี ย นโดยใชกิ จ กรรมกลุ= ม
สัมพันธ2
2.1 หลักฐานการแสดง
2.1 หลักฐาน คือ แฟ}ม
2.1 หลักฐาน คือ แฟ}ม
คือ ภาพจัดกิจกรรมแนะแนว สรุปโครงการ ภาพจัดโครงการ ส รุ ป โค ร ง ก า ร ภ า พ จั ด
และ แผนกิจกรรม
และโครงการ
โครงการ และ โครงการ
หมายเหตุ ในภาระงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของหน=วยงาน

การดําเนินการ
1. นักศึกษาติดต=อคณะหรือฝ^ายวางแผนและทะเบียน โครงการสหกิจศึกษา เพื่อขอฝ_กประสบการณ2
วิชาชีพจิตวิทยาหรือสมัครเขาในโครงการสหกิจศึกษา และจัดการอบรมสัมมนา ปฐมนิเทศ นักศึกษา
ฝ_กประสบการณ2หรือสหกิจศึกษา ก=อนออกปฏิบัติงานล=วงหนา 1 ภาคการศึกษา
2. คณะหรือฝ^ ายวางแผนและทะเบี ยน โครงการสหกิ จ ศึกษา ส= งหนั งสื อขอความอนุ เคราะห2 ห รื อ
ใบสมัครใหหน=วยงานพิจารณาคัดเลือก และส=งผลกลับและแจงนักศึกษาใหเดินทางไปรายงานตัวที่หน=วยงาน
3. อาจารย2ประจําหลักสูตรออกนิเทศนักศึกษาอย=างนอย 2 ครั้ง ในภาคการศึกษา และมีการติดตาม
ความกาวหนาของภาระงานอย=างนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4. จัดการปaจฉิมนิเทศการฝ_กประสบการณ2หรือสหกิจศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงาน
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู.ของประสบการณ"ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู=ในความเรียบรอย
4.1.2 สามารถนําความรูที่ฝ_กภาคปฏิบัติไปใชในการทํางานได
4.1.3 สามารถประยุกต2ความรูทางจิตวิทยาไปใชในการทํางานได
4.1.4 สามารถปรับตัว และทํางานร=วมกับผูอื่นในสังคมได
4.2 ช8วงเวลา
นักศึกษาชั้นป[ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ของป[การศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝ_ ก สหกิ จ ศึ ก ษาวิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยา หรื อ การฝ_ ก ประสบการณ2 วิ ช าชี พ จิ ต วิ ท ยา จั ด ให
ฝ_กประสบการณ2ในภาคสนาม 1 ภาคการศึกษา
5. ข.อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย8อ
เพื่ อใหนั กศึ ก ษาไดเรี ย นรูการทํ าวิ จั ย จึ งกํ า หนดใหนั ก ศึ ก ษาแต= ล ะคนตองฝ_ กการทํ าวิ จั ย
เพื่ อรู และเขาใจปa ญ หา ทั้ งนี้ ต องไดรับ ความเห็ น ชอบจากอาจารย2 ที่ ป รึ กษาโครงการ ซึ่ งนั กศึ กษา
ไดเรีย นรูการวิจัยเฉพาะสาขาไดแก= รายวิชาโครงการพิ เศษทางจิตวิทยา เพื่ อใหเรีย นรูวิธีการวิจั ย
นําไปสู=การสรางองค2ความรูเพื่อเปZนการเสริมศักยภาพใหนักศึกษาต=อไป
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู.
5.2.1 มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย
5.2.2 สามารถทํางานวิจัยเบื้องตนได เพื่อใชในการแกปaญหาการจัดการเรียนรู
5.3 ช8วงเวลา
ทางหลั ก สู ต รไดกํ า หนดรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วของกั บ การทํ า วิ จั ย เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาไดเรี ย นรู
กระบวนการทําวิจัย ซึ่งทั้ง 3 รายวิชา นักศึกษาเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป[ที่ 4
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
5.4 จํานวนหน8วยกิต
จํานวน 3 หน=วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงการพิเศษทางจิตวิทยาของแต=ละกลุ=มวิชา
5.5.2 อาจารย2ที่ปรึกษาโครงการใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอที่จะศึกษา และ
กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน
5.5.3 ใหนักศึกษาทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ2
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินผลความกาวหนาในการทําวิจัย
5.6.2 ประเมินวิจัยของนักศึกษาดวยแบบประเมินงานวิจัย
5.6.3 ประเมินการทวนสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู.และกลยุทธ"การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ"การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
1. มีความเขมแข็งทางจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1. ส นั บ ส นุ น แล ะส= ง เส ริ ม ให ต ระห นั กใน
จิตวิทยา
ความสําคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย=างเคร=งครัด
2. สนับสนุนใหนักศึกษาทําการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางจิตวิทยา
2. มีความเขาใจและเห็นคุณค=าตนเอง และผูอื่น 1. จัดกิจกรรมในรายวิชาที่เนนการเขาใจตนเอง
และผูอื่น
2. จั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นาการตระหนั ก รู ใน
ตนเองและผูอื่น
3. มีทักษะในการประยุกต2ใชความรูทาง
1. สนั บ สนุ น และส= งเสริ ม การนํ า เสนอผลงาน
จิตวิทยาเพื่อสรางสรรค2สังคม
ผ=านเวทีทางวิชาการและสิ่งต=างๆ
2. จัดโครงการบริการวิชาการทางดานจิตวิทยา
ใหกับชุมชน
4. มี ความ ส าม ารถใน การวิ จั ย แล ะให ผ ล 1. ส=งเสริมใหนักศึกษาคนควาและใชประโยชน2
ประโยชน2จากการวิจัย
จากงานวิจั ยเพื่ อทํ าโครงการ/วิจั ย/การศึ กษา
อิ ส ระ/การสั ม มนาทางจิ ต วิ ท ยา และเพื่ อ
ประโยชน2ในการพัฒนางานจิตวิทยา
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
จิตวิทยา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 เขาใจ เห็นคุณค=าตนเองและผูอื่นตามความเปZนจริง
2.1.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2.1.1.3 เคารพ ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละสิ ท ธิ ข องบุ ค คล มี ค วามเอื้ อ อาทร และยอมรั บ
ความแตกต=างระหว=างบุคคล
2.1.1.4 ประยุกต2ความรูทางจิตวิทยาเพื่อใชในการจัดการปaญ หา โดยอยู=บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.1.5 เปZนแบบอย=างที่ดีในการดําเนินชีวิตอย=างสมดุล

41
2.1.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ในการเรียนการสอน
2.1.2.2 ใชกรณี ศึ ก ษา และมอบหมายงานใหนั ก ศึ ก ษาฝ_ ก นํ า หลั ก ธรรมมาใชใน
การแกปaญหาต=าง ๆ ได
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมิ น จากพฤติ กรรมความซื่ อ สั ต ย2 ในการทํ า รายงาน การอางอิ งผลงาน
การนําเสนอผลงาน และการสอบ
2.1.3.2 ประเมิ น จากคุ ณ ภาพของงานที่ ม อบหมาย ถึ ง การเลื อ กใชหลั ก ธรรม
ที่เหมาะสมในการแกปaญหาต=าง ๆ รวมถึงการพัฒนาตนเอง
2.2 ความรู.
2.2.1 การเรียนรู.ด.านความรู.
2.2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา
2.2.1.2 เขาใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแกไขปaญหาทางพฤติกรรม
2.2.1.3 มี ค วามรู ความเขาใจ ในการใชเครื่ อ งมื อ ทางจิ ต วิ ท ยาไดอย= า งถู ก ตอง
เหมาะสม
2.2.1.4 ติ ด ตามความกาวหนาทางวิ ช าการและงานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาในปa จ จุ บั น
ที่เกี่ยวของกับการแกปaญหาและการขยายผลองค2ความรู
2.2.1.5 สามารถบูรณาการความรูทางจิตวิทยากับความรูในศาสตร2อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านความรู.
จั ด รายวิ ช าบั งคั บ ที่ ค รอบคลุ ม ความรู ในสาขาต= า ง ๆ อย= า งกวางขวางโดยจั ด ใหมี
การเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการและมีรายวิชาเลือกที่หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาไดมี
โอกาสเลื อ กเรี ย นตามความสนใจ รวมถึ ง การแนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นรู การสื บ คนขอมู ล และใหมี
การฝ_กปฏิบัติในทุกรายวิชา
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านความรู.
2.2.3.1 ประเมิ น จากคุ ณ ภาพของงานที่ ม อบหมาย ที่ นั ก ศึ ก ษาไดมี ก ารวิ เคราะห2
การคนควาเพิ่มเติมโดยใชขอมูลจากแหล=งที่น=าเชื่อถือมาประกอบ
2.2.3.2 ป ระเมิ น จ าก ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท างก ารเรี ย น ที่ ผ= าน ต าม เก ณ ฑ2 ป ระเมิ น
ของมหาวิทยาลัย
2.3 ทักษะทางปMญญา
2.3.1 การเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา
2.3.1.1 มีความสามารถในการคิดอย=างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงระบบ
2.3.1.2 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร2 ระเบี ยบวิจัย และ
นวัตกรรมทางจิตวิทยาในการแกไขปaญหา
2.3.1.3 มีความสามารถในการตระหนั กรู และพั ฒ นาศั กยภาพของตนเองและผูอื่ น
ตลอดจนอยู=ร=วมกับผูอื่นในสังคมไดอย=างมีความสมดุล
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2.3.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช.พัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา
2.3.2.1 สอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝ_กการคนควาดวยตนเอง
ในทุกรายวิชา
2.3.2.2 ใหนักศึกษาไดฝ_กวิเคราะห2 หาแนวทางแกไขปaญหา โดยใชกรณีศึกษาเพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูอย=างเปZนระบบโดยอาศัยความรูแบบบูรณาการ และนําเสนองานหนาชั้นเรียน
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา
ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายที่แสดงถึงการคิดอย=างมีเหตุผลและคิดอย=าง
เปZนระบบ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอภิปราย
2.4 ทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรี ย นรู. ด. า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ" ร ะหว8 า งตั ว บุ ค คลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
2.4.1.1 สามารถสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
2.4.1.2 สามารถทํางานร=วมกันเปZนทีม ทั้งในบทบาทของผูนําและสมาชิก
2.4.1.3 มีความรับผิดชอบต=อตนเอง ผูอื่นและสังคม
2.4.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสไดฝ_กใชภาษาในการติดต=อสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นได รวมทั้งการมอบหมาย
จะมีกิจกรมกลุ=มเพื่อใหนักศึกษาไดมีการปรับตัวในการทํางานร=วมกับผูอื่นได
2.4.3 วิธีการวัด และประเมิ นผลการเรียนรู.ด.านทั กษะความสั มพั น ธ"ระหว8างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ประเมินจากคุณภาพของงานที่มอบหมายที่แสดงถึงความร=วมมือใน
การ
ทํางานร=วมกับผูอื่น การวางแผน การปฏิบัติตนต=อผูอื่น การยอมรับฟaงเหตุผล
2.4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํารายงานเปZนรายบุคคลและกลุ=ม ทั้ง
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถนําหลักสถิติไปใชในการวิจัยทางจิตวิทยาไดอย=างเหมาะสม
2.5.1.2 สามารถอ=านและวิเคราะห2สารสนเทศในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยความรูทาง
สถิติ
2.5.1.3 สามารถใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเขาถึ ง และแสวงหาความรู
ทางจิตวิทยา
2.5.1.4 มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร โดยคํ า นึ งถึ งความแตกต= า งระหว= า งบุ ค คล
ทั้งในบทบาทของผูส=งสารและผูรับสาร
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2.5.2 กลยุทธ"การสอนที่ใช.ในการพัฒนาการเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 มีร ายวิช าที่ ไดฝ_ กทั กษะการวิเคราะห2 เชิ งตั วเลข เพื่ อเปZ น การพั ฒ นาทั กษะ
การวิเคราะห2เชิงตัวเลข
2.5.2.2 มีรายวิชาที่พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหมีความรูความเขาใจใน
การใชเทคโนโลยีที่ถูกตองโดยแนะนําการสืบคนและฝ_กปฏิบัติในทุกรายวิชา
2.5.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู. ด. า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห" เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากคุ ณ ภาพของงาน โดยแสดงถึ งการสื บ คนขอมู ล การเลื อ กขอมู ล และ
การรูจักแหล=งของขอมูลที่เหมาะสม และการนําเสนองานหนาชั้นเรียนที่มอบหมายต=ออาจารย2ผูสอน

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
การวั ด และการทดสอบทาง
จิตวิทยา
จริยธรรมสําหรับ นักจิตวิทยา
จิตวิทยาการรับรู
และการเรียนรู
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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
ความคิดสรางสรรค2
จิตวิทยาการจูงใจ
จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
จิตวิทยาอปกติ
จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน
บริการสนเทศ
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
จิต วิท ยาการป} อ งกัน และการ
ส=งเสริมสุขภาพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การเบื้องตน
จิ ต วิ ท ย า ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ผูบริโภค
จิตวิทยาประยุกต2เพื่อการเรียน
การสอน
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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
จิ ตวิทยาการบริ หารทรั พยากร
มนุษย2
จิตวิทยาการบริการ
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อชี วิ ต และการ
ทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขา
จิตวิทยา
ส ถิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เตอร2 สํ า หรั บ สาขา
จิตวิทยา
จิตวิทยาวัยผูใหญ=และผูสูงอายุ
กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2
จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาการเปZนผูนํา
จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศ
และสังคม
จิตวิทยาครอบครัว
กลุ=มสัมพันธ2
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รายวิชา

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

47

จิตวิทยาเพื่อความงอกงาม
ส=วนบุคคล
การศึกษารายกรณี
การปรึกษาครอบครัว
ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
การฝ_กปฏิบัติจติ วิทยาการ
ปรึกษา
การฝ_กปฏิบตั ิจติ วิทยาการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม
จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อ
การตลาด
การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
การฝ_กอบรมในองค2การ
อุตสาหกรรม
การปรับพฤติกรรม
จิตวิทยาสําหรับงานสังคม
สงเคราะห2
จิตวิทยาเพื่อการสรางความ
เขมแข็งในชุมชน

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
การจั ด การความขั ด แยงและ
การเจรจาต=อรอง
การทดสอบและการประเมินผล
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ
การพัฒนาองค2การ
การเตรียมฝ_กประสบการณ2
วิชาชีพจิตวิทยา
การเตรียมฝ_กสหกิจศึกษา
วิชาชีพจิตวิทยา
สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านทาง
จิตวิทยาชุมชน
สั ม มนาและศึ ก ษาดู งานทาง
จิ ต วิ ท ยาอุ ตสาหกรรมและ
องค2การ
สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว
การวิจัยทางจิตวิทยา
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รายวิชา

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
โครงการพิ เ ศษทางจิ ต วิ ท ยา
การปรึกษาและการแนะแนว
โครงการพิ เศษทางจิ ต วิ ท ยา
ชุมชน
โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ
หมายเหตุ หากคณะไหนไม่ มีข้อมูลด้านทักษะพิสัย เวลาที print out ก็จะไม่ ปรากฏช่ อง ทักษะพิสัย
• ความรั บผิดชอบหลัก
ความรั บผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ"ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ"ในการให.ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
เปZ น ไปตามขอบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู.ขณะนักศึกษายังไม8สําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชากําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา
และทบทวนดวยคณะกรรมการ
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รอาจารย2 ที่ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า กํ า หนดระบบและ
มาตรฐานการประเมินใหสอดคลองกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
2.1.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา
2.1.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ
2.1.2.3 การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู.หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ทําการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรโดย
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
2.2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิต
3. เกณฑ"การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปZ น ไปตามขอบั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2
จังหวัดปทุมธานีว=าดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย"
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย"ใหม8
จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารย2ใหม= เพื่อแนะนําอาจารย2ใหม= เพื่อใหเขาใจหลักสูตร บทบาทของ
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ โดย
1.1 กําหนดใหอาจารย2ใหม=เขาโครงการอบรมอาจารย2ใหม= เพื่อเขาร=วมเรียนรูและเปZนการพัฒนา
อาจารย2ใหม=ของมหาวิทยาลัย
1.2 จัด ระบบอาจารย2 พี่ เลี้ ยงสํ า หรับ อาจารย2 ใหม= เพื่ อใหคํ าแนะนํ า และใหคํ าปรึ กษาเกี่ ย วกั บ
จุดมุ=งหมาย โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา เพื่ อใหอาจารย2ใหม=สามารถใหคําแนะนําแก=นักศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู.และทักษะให.แก8คณาจารย"
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย2ในดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
2.1.2 สนั บ สนุ น ใหอาจารย2 เขาร= ว มโครงการพั ฒ นาความรู ในดานทั ก ษะการจั ด การสอน
การใชสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด.านอื่นๆ
2.2.1 ส=งเสริมและสนับสนุนใหอาจารย2พัฒนาทางวิชาการ และผลงานดานอื่น ๆ
2.2.2 ใหทุนสนับสนุนเขาร=วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ใหทุนสนับสนุนใหอาจารย2ศึกษาต=อในระดับปริญญาเอก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
หลั กสู ต รจิ ต วิ ท ยา มี การบริ ห ารหลั กสู ต รตามโครงสรางของคณะ โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรทําหนาที่ จัดการเรียนการสอนและบริห ารหลักสูต รใหเปZน ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปZนไป
ตามเกณฑ2มาตรฐานและวัตถุประสงค2ของหลักสูตร โดยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
1.1 มีการบริห ารหลักสูตรตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF)
1.2 มี ก ารบริ ห ารหลั ก สู ต รตามโครงสรางคณะมนุ ษ ยศาสตร2 แ ละสั งคมศาสตร2 คื อ คณบดี
รองคณบดีฝ^ายวิชาการ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรใหเปZนไป
ตามเกณฑ2 มาตรฐานและวัต ถุ ป ระสงค2 ของหลั กสู ต ร นอกจากนี้ สํ านั กงานคณะมนุ ษ ยศาสตร2และ
สังคมศาสตร2ทําหนาที่ประสานงานอํานวยความสะดวกในการบริหารทรัพยากรการจัดการ
1.3 มี คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร ทํ าหนาที่ กํ าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิ บั ติ การ
ดังต=อไปนี้
1.3.1 ร=วมกั นกํ าหนดปรัชญาและวัตถุ ประสงค2 ของหลั กสู ตรใหสอดคลองกั บกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห=งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา
1.3.2 กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค2
1.3.3 ดํ าเนิ นการพั ฒ นาและปรั บปรุ งหลั กสู ต รใหสอดคลองกั บ สภาพสั งคมปa จจุ บั น และ
มาตรฐานทางวิ ชาการ และวิ ชาชี พ โดยเปZ นแนวทางในการกํ าหนดกระบวนการเรี ยนการสอนและ
การประเมินผลการใชหลักสูตร
1.3.4 เสนออาจารย2 ผู สอนในแต= ละรายวิ ชาที่ เหมาะสมและเพี ยงพอกั บจํ านวนนั กศึ กษาทํ า
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
1.3.5 ส=งเสริม สนับสนุนอาจารย2ในหลักสูตรใหมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย=างต=อเนื่อง
1.3.6 รับผิ ดชอบในการกํ าหนดแหล= งฝ_ กประสบการณ2 วิ ชาชี พหรื อแหล= งฝ_ กสหกิ จศึ กษาที่ มี
ความเหมาะสมและจั ด อาจารย2 นิ เทศ เตรี ย มความพรอมของนั กศึ ก ษา และการประเมิ น ผลการ
ฝ_กประสบการณ2วิชาชีพหรือการฝ_กสหกิจศึกษา
1.3.7 จัดทํ าโครงการเพื่ อขออนุ มัติ งบประมาณในการทํ าโครงการต= างๆของหลั กสู ตร การจั ด
อุปกรณ2การเรียนการสอน อันจะเอื้อต=อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1.4 การบริหารจัดการเรียนการสอน
1.4.1 การเตรียมความพรอมก=อนการเปdดการเรียนการสอน
1.4.1.1 แต=งตั้งอาจารย2ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสัมพันธ2กับสาขาวิชา
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1.4.1.2 หลักสู ตรมอบหมายอาจารย2 ผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณ2 การเรียน
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งการติดตาม
ผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน
1.4.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1.4.2.1 สาขาวิช าจั ด ทํ า ระบบสั งเกตการณ2 การจัด การเรีย นการสอน เพื่ อใหทราบ
ปaญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของอาจารย2ผูสอน
1.4.2.2 สาขาวิ ช าสนั บ สนุ น ใหอาจารย2 ผู สอนจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เนน
ผูเรียนเปZนสําคัญ และการใชสื่อประสมอย=างหลากหลาย
1.4.3 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/คณะจัดทําระบบการประเมินผลอาจารย2ผูสอน
โดยใหผูเรียนเปZนผูประเมิน
1.4.4 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษา สาขาวิ ช า ติ ด ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1.4.5 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต= ล ะป[ ก ารศึ ก ษา สาขาวิ ช าจั ด ทํ า รายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตรประจําป[ ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อเสนอต=อคณบดี
1.4.6 สาขาวิ ช าจั ด ประชุ ม อาจารย2 ป ระจํ าหลั กสู ต รวิเคราะห2 ผ ลการดํ าเนิ น งานหลั กสู ต ร
ประจํ า ป[ และใชขอมู ล เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ2 ก ารสอน และสิ่ งอํ า นวยการความสะดวกที่ ส= ง
ผลกระทบต=อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทําผลการดําเนินงานหลักสูตรต=อคณบดี
1.5 การติดตามผลการประเมินผลหลักสูตร
1.5.1 จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารหลักสูตรใหบังเกิดประสิทธิผล
1.5.2 มีการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2ก=อนสําเร็จการศึกษา
1.5.3 มีระบบการประเมินอาจารย2ชัดเจน และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ
1.5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต=อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคเรียน
1.5.5 เมื่ อ ครบรอบ 4 ป[ สาขาวิ ช าเสนอแต= งตั้ งผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร โดยประเมินผลจากการเยี่ยมชม ร=างรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน
คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นป[สุดทายก=อนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต
1.5.6 แต=งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ2ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ใหมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย= า งนอย 5 ป[ โดยนํ า
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต บัณฑิต นักเรียน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต=อคุณลักษณะที่พึงประสงค2ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรไดรับการจัดสรรงบประมาณแผ=นดินและงบรายได เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ2 วัสดุครุภัณฑ2คอมพิวเตอร2อย=างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูเรียน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู8เดิม
ใชทรัพยากรการเรียนรู เช=น หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการสอน เอกสาร อุปกรณ2 การเรียนการสอน
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส2 สํานักวิทยการบริการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี และหน=วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแหล=งการเรียนรู
ในชุมชน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ใหอาจารย2ผูสอนและนักศึกษาสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ ตํารา จากแหล=งคนควาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส2อื่นๆ และไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทางคณะ
3. การบริหารคณาจารย"
3.1 การรับอาจารย"ใหม8
การคั ด เลื อ กอาจารย2 ใหม= ใหเปZ น ไปตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ2 ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดย
กําหนดใหอาจารย2ใหม=ตองมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก ทางดานจิตวิทยา
3.2 การมีส8วนร8วมของคณาจารย"ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย2 ผูรับ ผิด ชอบหลักสูต ร จะตองมี การหารือร=ว มกั น ในการปรับ ปรุง การวางแผนจั ด
การเรียนการสอน ประเมิ นและติ ดตามใหความเห็ น ชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิชา เก็บ รวบรวม
ขอมู ลเพื่ อเตรีย มไวสํ าหรับ ปรับ ปรุงหลั กสูต ร ตลอดจนเปZ นแนวทางในการพั ฒ นาปรับ ปรุงการจั ด
การเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับ เป} าหมายและไดบัณ ฑิ ตที่ เปZ นไปตามคุณ ลักษณะบัณ ฑิ ต ที่
พึงประสงค2
3.3 การแต8งตั้งอาจารย"พิเศษ
ในกรณีที่หลักสูตรมีอาจารย2ประจําหลักสูตรไม=เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนใหแต=งตั้ง
อาจารย2พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ2 ความรูความสามารถ ที่สอดคลองกับรายวิชา ทั้งนี้
การแต=งตั้งอาจารย2พิเศษจะเปZนไปตามเงื่อนไขทางวิชาการที่เหมาะสมกับความตองการและเปZนไป
ตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยในการแต=งตั้งอาจารย2พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน8ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตําแหน=ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู.เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหน=งงาน
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5. การสนับสนุนและการให.คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให.คําปรึกษาด.านวิชาการ และอื่นๆ แก8นักศึกษา
5.1.1 มี ร ะบบอาจารย2 ที่ ป รึ ก ษาดานวิ ช าการ เพื่ อ ทํ า หนาที่ ใหคํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษา
ในการลงทะเบียน การร=วมกิจกรรม
5.1.2 มี ร ะบบอาจารย2 ที่ ป รึ ก ษาดานวิ ช าการ ทํ า หนาที่ ใ นการใหคํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว=างการฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ และอื่น ๆ
5.1.3 มีอาจารย2ที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ"ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพื่ออุทธรณ2ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล จัดช=องทางรับคํารองเพื่อการอุทธรณ2ของนักศึกษา
6. ความต.องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู.ใช.บัณฑิต
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป[ เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร มีการสํารวจ
การไดงานทําของบัณฑิตทุกป[ และมีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดแรงงาน
7. ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ8งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย2 ป ระจํ าหลั กสู ตรมี ส= วนร= วมอย= างนอยรอยละ 80
มีส= วนร=วมในการประชุมวางแผนติ ดตาม และทบทวน การดํ าเนิ นงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห=งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
/สาขาวิชา
3. มี รายล ะเอี ยด ข องรายวิ ช า แ ล ะรายล ะเอี ยด ข อ ง
ประสบการณ2 ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย=างนอย
ก=อนการเปdดการสอนในแต=ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ2ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปdดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
5. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป[การศึกษา

ปFที่ ปFที่ ปFที่ ปFที่ ปFที่
1 2 3 4 5
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ดัชนีบ8งชี้ผลการดําเนินงาน

ปFที่ ปFที่ ปFที่ ปFที่ ปFที่
1 2 3 4 5

6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐาน
ผลการ เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อย=างนอย
รอยละ25 ของรายวิชาที่เปdดสอนในแต=ละป[การศึกษา
7. มีการพั ฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ2
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป[ที่แลว
8. อาจารย2ใหม=ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย2ป ระจําทุ กคนไดรับ การพั ฒ นาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย=างนอยป[ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม=นอยกว=ารอยละ 50 ต=อป[
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป[สุดทาย/บัณฑิตใหม=ที่มี
ต=อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม=นอยกว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตฑิตใหม= เฉลี่ยไม=นอย
กว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู เรี ย นต= อ ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูเฉลี่ยไม=นอยกว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
14. ระดับความพึงพอใจของผูเรียนต=อระบบอาจารย2ที่ปรึกษา
เฉลี่ยไม=นอยกว=า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
15. อาจารย2 ผู สอนใชกลยุ ท ธ2 ก ารสอนที่ พั ฒ นาตามผล
การเรียนรู ทั้ง 5 ดาน
16. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย2ไม=นอยกว=า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ของทุกรายวิชาที่หลักสูตรเปdดสอน
เกณฑ" ป ระเมิ น : หลั กสู ต รไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ตองผ= านเกณฑ2 ป ระเมิ น ดั งนี้
ตัวบ= งชี้บั งคับ (ตัวบ=งชี้ที่ 1-5) มีผลการดําเนิ นการบรรลุตามเป} าหมาย และมีจํานวนตัวบ=งชี้ที่มีผ ล
ดําเนินการบรรลุเป}าหมายไม=นอยกว=ารอยละ 80 ของตัวบ=งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ=งชี้บังคับและ
ตัวบ=งชี้รวมในแต=ละป[
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ"การสอน
1.1.1 ประเมิ น คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนรายวิ ช า โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น
เปZนผูประเมิน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขาร=วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
1.1.4 ประเมินจากผลงานของงานที่มอบหมาย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย"ในการใช.แผนกลยุทธ"การสอน
1.2.1 ประเมิ น อาจารย2 ผู สอนในแต= ล ะรายวิ ช าโดยนั กศึ กษา ตามแบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
การเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมิน ทั กษะอาจารย2ใหอาจารย2 ผูสอนและผูรับผิ ดชอบหลั กสูต ร
เพื่อใชในการปรับปรุงกลยุทธ2การสอนของอาจารย2ต=อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมิน หลักสูตร ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต=ละป[การศึกษา ประกอบดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพ การประมวลความรูของนักศึกษาก=อนจบ
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2.4 จัดทําวิจัยเชิงประเมินผลหลักสูตร เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป[ ตามดัชนีบ=งชี้ในหมวด 7 ขอ 7 โดยผูประเมินระดับ
สาขาวิชาที่แต=งตั้งโดยคณบดี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต=อคณะกรรมการในระดับต=างๆ อาจารย2และ
ผูเกี่ยวของ
4.2 จัดประชุม การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ2การสอน โดยใชผลการประเมิน
เปZนฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผูมีส=วนไดส=วนเสีย มีส=วนร=วมในการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ2
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
.............................................
เพื่อใหการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปZนไปอย=างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547
และโดยมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2551 เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2551
จึงตราขอบังคับ ไวดังต=อไปนี้
ข.อ 1 ขอบังคับนี้เรียกว=า “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551”
ข.อ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต=ภาคเรียนที่ 1 ป[การศึกษา 2551 เปZนตนไป
ข. อ 3 ใหยกเลิ ก ขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข.อ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิ ทยาลั ย” หมายความว= า มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ปถั มภ2
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว=า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว=า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความว=า คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูต รตามที่มหาวิทยาลัยแต=งตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว=า นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการเปZนสําคัญ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว=า นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการเปZนสําคัญ
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว=า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการเปZนสําคัญ
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“การศึ กษาภาคพิ เศษ” หมายความว= า การศึ กษาที่ มหาวิทยาลั ยจั ดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเปZนสําคัญ
“หน=วยกิต” หมายถึง มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแต=ละรายวิชา
ข. อ 5 ผู ใดเปZน นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย อยู =ก=อ นที ่ข อบัง คับ นี ้ใ ชบัง คับ ใหผู นั ้น เปZน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ต=อไป
ข.อ 6 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นในส=วนที่กําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ข.อ 7 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปZนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปaญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข.อ 8 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใชระบบทวิภาคโดยป[การศึกษาหนึ่ง
แบ=งออกเปZนภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลา
เรี ย นแต= ล ะภาคไม= น อยกว= า 15 สั ป ดาห2 และมหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด การศึ กษาภาคฤดู ร อนต= อ จาก
ภาคการศึกษาที่ 2 โดยใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแต=ละรายวิชาเท=ากับจํานวนชั่วโมงการเรียนที่จัด
ใหสําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได
ข.อ 9 การกําหนดหน=วยกิตแต=ละวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ2 ดังนี้
9.1 วิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ชเวลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปa ญ หาไม= น อยกว=า 15 ชั่วโมง
ต=อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิตระบบทวิภาค
9.2 วิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝ_กหรือทดลองไม=นอยกว=า 30 ชั่วโมงต=อภาคการศึกษาปกติ
ใหมีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิตระบบทวิภาค
9.3 การฝ_กงานหรือฝ_กภาคสนามที่ใชเวลาไม=นอยกว=า 45 ชั่วโมงต=อภาคการศึกษาปกติ
ใหมีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิตระบบทวิภาค
9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมไม=นอยกว=า 45 ชั่วโมงต=อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค=าเท=ากับ 1 หน=วยกิต ระบบทวิภาค
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หมวด 2
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข.อ 10 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้
10.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา 3 ป[ ใหมี จํ า นวนหน= ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร
ไม=นอยกว=า 90 หน=วยกิต
10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังนี้
10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใหมีจํานวนหน=วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตรไม=นอยกว=า 72 หน=วยกิต
10.2.2 หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี 4 ป[ ใหมีจํา นวนหน=ว ยกิต รวมตลอด
หลักสูตร ไม=นอยกว=า 120 หน=วยกิต
10.2.3 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 5 ป[ ใหมี จํ า นวนหน= ว ยกิ ต รวมตลอด
หลักสูตรไม=นอยกว=า 150 หน=วยกิต
ข.อ 11 ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ใหเปZนไปตามที่กําหนด ดังนี้
11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ
11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า 5 ภาค
การศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 6 ป[การศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า
4 ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 4 ป[การศึกษา
(3) หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี 4 ป[ ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 8 ป[การศึกษา
(4) หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี 5 ป[ ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 10 ป[การศึกษา
11.1.2 การลงทะเบียนเรียนบางเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใชเวลาในการศึ ก ษาไม= น อยกว= า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 9 ป[การศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า
8 ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 6 ป[การศึกษา
(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า 14
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 12 ป[การศึกษา
(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป[ ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า 17
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 15 ป[การศึกษา
11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนใหใชเวลาการศึกษาดังนี้
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11.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใชเวลาในการศึ ก ษาไม= น อยกว= า 8
ภาคการศึกษาและไม=เกินกว=า 6 ป[การศึกษา
11.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไม=นอยกว=า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 4 ป[การศึกษา
11.2.3 หลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ป[ ใชเวลาในการศึ กษาไม= น อยกว= า 11
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 8 ป[การศึกษา
11.2.4 หลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 5 ป[ ใชเวลาในการศึ กษาไม= น อยกว= า 14
ภาคการศึกษาปกติและไม=เกินกว=า 10 ป[การศึกษา
ข.อ 12 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได
หมวด 3
การขึ้นทะเบียนเปHนนักศึกษา การโอนย.ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร
การพ.นและการขอคืนสภาพนักศึกษา
ข.อ 13 ผูมีสิทธิสมัครเขาเปZนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
13.1 สํ าเร็จ การศึ กษาไม= ต่ํ ากว=าชั้ น มั ธยมศึ กษาตอนปลายหรือเที ย บเท= า สํ าหรั บ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไม=ต่ํากว=าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท=า
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต=อเนื่อง)
13.2 เปZนผูมีความประพฤติดี
13.3 ไม=เปZนโรคที่เปZนอุปสรรคต=อการศึกษา
13.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข.อ 14 การรับนักศึกษา
14.1 การรับเขาเปZนนักศึกษา ใหใชวิธีการคัดเลือกดวยวิธีสอบหรือการคัดเลือกดวย
วิธี พิจ ารณาความเหมาะสม วิ ธีการคั ด เลื อกและเกณฑ2 การตั ด สิ น ใหเปZ น ไปตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเขาเรียนบางรายวิชาและ
นําหน= วยกิตไปคิดรวมกับ หลักสูตรของสถาบันอุด มศึกษาที่ผูนั้ นสังกัดได โดยลงทะเบี ยนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย ที่ ว=าดวยการรับ และจ=ายเงินค=าบํารุงการศึกษาเพื่ อการจัด
การศึกษา
ข.อ 15 การขึ้นทะเบียนเปZนนักศึกษา
15.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเขาเปZนนักศึกษา ตองมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปZน
นักศึกษา โดยส=งหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว=าดวยการรับจ=ายเงินค=าบํารุง
การศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปZนนักศึกษาแต=ไม=มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปZน
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือว=าผู นั้น หมดสิทธิ์ที่จ ะขึ้น ทะเบียนเปZน นักศึกษา เวนแต=
จะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
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15.3 ผูที่ไดรับ การคัดเลือกใหเปZนนั กศึกษาจะมีสภาพเปZนนักศึกษาก็ต=อเมื่อไดขึ้น
ทะเบียนเปZนนักศึกษาแลว
15.4 ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาเปZนนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ตองขึ้นทะเบียนเปZนนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น
ข.อ 16 ประเภทการศึกษา แบ=งออกเปZน 2 ประเภท ไดแก=
16.1 การศึกษาภาคปกติ
16.2 การศึกษาภาคพิเศษ
ข.อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ=งออกเปZน 2 ประเภท ไดแก=
17.1 นักศึกษาภาคปกติ
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
ข.อ 18 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลและความจํ าเปZ น มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ มัติ ใหนั ก ศึ กษา เปลี่ ย น
ประเภทนั กศึ กษาได ทั้ งนี้ นั กศึ กษาตองปฏิ บั ติ ต ามขอบั งคั บ และระเบี ย บต= างๆ สํ าหรับ นั กศึกษา
ประเภทนั้น
ข.อ 19 การเปลี่ยนหลักสูตร
19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ย นหลักสูต รภายในคณะเดียวกัน โดยไดรับ ความเห็นชอบ
จากคณบดี ส=วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรขามคณะใหไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะที่เกี่ยวของและใหไดรับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
19.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรจะตองมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแลวไม=นอยกว=า
1 ภาคการศึกษา
ข.อ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
20.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่ มี
วิทยฐานะเทียบเท=ามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงไดกับ
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย มาเปZ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ไดโดยไดรั บ อนุ มั ติ จ ากคณบดี แ ละ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะที่ขอเขาศึกษานั้น
20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน
20.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 13
20.2.2 ไม=เปZนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม
20.2.3 ไดศึ กษ าอยู= ใ น ส ถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าเดิ มม าแล วไม= น อ ยกว= า 1
ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม=นับภาคการที่ลาพักหรือถูกสั่งใหถูกพักการเรียน
20.3 การเที ย บโอนผลการเรี ย นและการยกเวนการเรี ย นรายวิ ช าใหเปZ น ไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว=าดวยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
ข.อ 21 นักศึกษาพนจากสภาพนักศึกษา เมื่อ
21.1 ตาย
21.2 ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก
21.3 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 33
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21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดในกรณีดังต=อไปนี้
21.4.1 ไม=ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเปZนนักศึกษา
21.4.2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาแลวไม= ชํ า ระค= า บํ า รุ ง และค= า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาต=างๆ ตามที่มหาวิทยาลัย กําหนดโดยไม=มีห ลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย2อย=างแทจริง
เวนแต=ไดรับการผ=อนผันจากมหาวิทยาลัย
21.4.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 13 อย=างใดอย=างหนึ่ง
21.4.4 ไดค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว=า 1.60 เมื่อลงทะเบียนเรียนและ
มี ผ ลการเรี ย นแลว 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ ห รื อ ไดค= า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว= า 1.80
เมื่อลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแลว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต=วันเขาเรียนและในทุกๆ สอง
ภาคการศึกษาปกติถัดไป
สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษใหนั บ การศึ ก ษาภาคฤดู ร อนเปZ น
ภาคการศึกษารวมเขาดวย
21.4.5 เมื่อไดลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามขอ 11
21.4.6 นั ก ศึ ก ษ าไม= ผ= าน ก ารเต รี ย ม ฝ_ ก ป ระ ส บ ก ารณ2 วิ ช าชี พ แ ล ะ
การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพเปZนครั้งที่ 2
ข.อ 22 นักศึกษาที่พนสภาพการเปZนนักศึกษาโดยไม=ไดกระทําผิดทางวินัยหรือไม=ไดพนสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผ ลการเรีย นต่ํา กว=า เกณฑ2ที่กํา หนดในขอ 21.4.4 อาจขอคืน สภาพนักศึกษาได
โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ
หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข.อ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1 นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นรายวิ ช าดวยตนเองหรื อ มอบฉั น ทะใหบุ ค คลอื่ น
ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารย2ที่ปรึกษาก็ได
วิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย น วั น เวลา และสถานที่ ใหเปZ น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ประกาศกําหนด
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล=าชาตองจ=ายค=าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
23.2 การลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาจะสมบู รณ2 ก็ต=อเมื่อนั กศึ กษาไดชํ าระเงิน ตาม
ระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว= า ดวยการรั บ จ= า ยเงิ น ค= า บํ า รุ ง การศึ ก ษาพรอมทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐาน
การลงทะเบียนต=อมหาวิทยาลัย
23.3 ผู ที ่ขึ้น ทะเบีย นเปZน นัก ศึก ษาในภาคการศึก ษาใดตองลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเปZนจํานวนตามเกณฑ2มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
23.4 นัก ศึก ษาที ่ไ ม=ล งทะเบีย นเรีย นรายวิช าโดยสมบูร ณ2ใ นภาคการศึก ษาใด
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไม=มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแต=จะไดรับ
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การอนุมัติเปZนกรณีพิเศษจากคณบดี แต=ทั้งนี้จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ2ภายใน 3
สัปดาห2แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห2แรกของภาคฤดูรอน
23.5 นักศึกษาจะเลื อกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต= ละภาคการศึกษาจะตอง
ไดรับอนุมัติจากอาจารย2ที่ปรึกษาก=อน ถารายวิชาที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนมีขอกําหนดว=า
ตองเรียนรายวิชาอื่นก=อน นัก ศึก ษาตองเรีย นและสอบไดรายวิช าที่กํา หนดนั้น ก=อ นจึง จะมีสิท ธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประสงค2 นั้นได เวนแต=ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
23.6 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ มี สิ ท ธิ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในภาคการศึ ก ษาปกติ
ภาคการศึ กษาละไม= เกิ น 22 หน= ว ยกิ ต และนั กศึ ก ษาภาคพิ เศษมี สิ ทธิ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าใน
ภาคการศึกษาภาคการศึกษาละไม=เกิน 12 หน=วยกิต
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เปZ น นั ก ศึ ก ษาอาจยื่ น คํ า รองขออนุ มั ติ ต= อ คณบดี
เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกต=างจากที่กําหนดไวในวรรคก=อนได แต=เมื่อรวมกันแลวตองไม=เกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หน=วยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม=เกินภาคการศึกษาละ 16 หน=วยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
23.7 ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เปZ น คณบดี อ าจอนุ มั ติ ใ หนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ
ลงทะเบี ย นเรีย นบางรายวิชาที่ จัด สําหรับ นั กศึ กษาภาคปกติ ห รือใหนั กศึ กษาภาคปกติล งทะเบี ย น
บางรายวิช าที่ จัด สํ าหรับ นั กศึกษาภาคพิ เศษได แต= ทั้งนี้ นั กศึ กษาจะตองชํ าระค=าลงทะเบี ย นเรีย น
รายวิชานั้นเช=นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข.อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิต (Audit)
24.1 ก ารล งท ะ เบีย น ราย วิช าเปZน พิเ ศ ษ โด ย ไม=น ับ ห น=ว ย กิต ห ม าย ถึง
การลงทะเบีย นเรีย นรายวิชาโดยไม=นับหน=วยกิตรวมเขากับจํานวนหน=วยกิตในภาคการศึกษาและ
จํานวนหน=วยกิตตามหลักสูตร
24.2 นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าใดเปZ น พิ เศษโดยไม= นั บ หน= ว ยกิ ต ได
ก็ ต= อ เมื่ อไดรั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย2 ผู สอนวิ ช านั้ น แต= ทั้งนี้ นั กศึ กษาตองชํ าระค= าหน= ว ยกิ ต
รายวิชาที่เรียนนั้นและนักศึกษาตองระบุในบัตรลงทะเบียนดวยว=าเปZนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิต
24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุ มัติใหบุคคลภายนอกที่ไม=ใช=นั กศึกษาเขาเรียนบางรายวิชา
เปZนพิเศษได แต=ผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และ
จะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบต=างๆ ของมหาวิทยาลัย กับตองเสียค=าธรรมเนียมการศึกษา
เช=นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข.อ 25 การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน
25.1 การขอถอน ขอเพิ่ ม และการขอยกเลิกรายวิชาที่ เรียน ตองไดรับอนุ มัติจาก
คณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย2ที่ปรึกษาและอาจารย2ผูสอนก=อน
25.2 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนตองกระทําภายใน 3 สัปดาห2แรก
ของภาคการศึกษาปกติห รือ ภายในสัป ดาห2แ รกของภาคฤดูร อน หากมีค วามจํา เปZน อาจขอถอน
หรือขอเพิ่มรายวิช าไดภายใน 6 สัปดาห2แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ตองเปZนไปตามขอ 23.5
และขอ 23.6
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25.3 การขอยกเลิ ก รายวิ ช าใด ตองดํ า เนิ น การใหแลวเสร็ จ ก= อ นการสอบประจํ า
ภาคการศึกษานั้นๆ ไม=นอยกว=า 1 สัปดาห2
ข.อ 26 การขอคืนค=าลงทะเบียนรายวิชา ใหเปZนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว=าดวย
การรับและจ=ายเงินบํารุงการศึกษา
ข.อ 27 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
27.1 นัก ศึก ษาที ่ล าพัก การเรีย นหรือ ถูก สั ่ง ใหพัก การเรีย นตามระเบีย บของ
มหาวิท ยาลัย ที ่ว =า ดวยวิ นั ย นั ก ศึ กษา จะตองชํ า ระเงิน ค= า ธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา
27.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3
สัป ดาห2แรก นั บ จากวั น เปd ด การศึ ก ษาภาคปกติ ห รื อภายในสั ป ดาห2 แรกนั บ จากวัน เปd ด การศึ กษา
ภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียค=าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข.อ 28 การลาพักการเรียน
28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีดังต=อไปนี้
28.1.1 ถูกเกณฑ2หรือถูกเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
28.1.2 ไดรับ ทุน แลกเปลี ่ย นนัก ศึก ษาระหว=า งประเทศหรือ ทุน อื ่น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บ ป^ว ยจนตองพักรักษาตัว เปZน เวลานานเกิน กว=า รอยละ 20 ของ
เวลาเรีย นทั้งหมดในภาคการศึกษานั้ น โดยมีใบรับรองแพทย2จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว=าดวยสถานพยาบาล
28.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจําเปZนส=วนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได
ถาไดลงทะเบียนเรียนมาแลวอย=างนอย 1 ภาคการศึกษา
28.2 นั กศึ กษาที่ ต องการลาพั กการเรียนใหยื่นคํ ารองภายในสั ปดาห2 ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน
การอนุมัติใหนักศึกษาลาพักการเรียนใหเปZนอํานาจของคณบดี
นั กศึ กษามี สิ ท ธิ์ ขอลาพั กการเรีย นโดยขออนุ มัติ ต= อคณบดี ไดไม= เกิ น 1 ภาคศึ ก ษา
ถานักศึกษามีความจําเปZนที่จะตองลาพักการเรียนมากกว=า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกําหนด
พักการเรียนแลวยังมีความจําเปZนที่จะตองพักการเรียนต=อไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม=
และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
28.3 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมเขาในระยะเวลาการศึกษาดวย
28.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง
ขอกลับเขาเรียนก=อนวันเปdดภาคเรียนไม=นอยกว=า 2 สัปดาห2 และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณบดี
แลวจึงจะกลับเขาเรียนได
ข.อ 29 นักศึกษาที่ประสงค2ขอลาออกจากความเปZนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่นหนังสือ
ขอลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก=อนการลาออกจะสมบูรณ2
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หมวด 5
การวัด และประเมินผลการศึกษา
ข.อ 30 นักศึกษาตองมี เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ งๆ ไม= น อยกว=ารอยละ 60 ของเวลาเรีย น
ทั้งหมดของรายวิชานั้ นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ แต= ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ตั้งแต=
รอยละ 60 ขึ้นไป แต=ไม=ถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้ งหมดของวิชานั้ นจะมีสิทธิเขาสอบไดต= อเมื่ อ
ไดรับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะก=อน
ข. อ 31 ใหมี ก ารวั ด ผลการเรี ย นเมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาและหรื อ มี ก ารวั ด ผลระหว= า ง
ภาคการศึกษา โดยใหเปZนไปตามหลักเกณฑ2ของการวัดผลและประเมินผลของแต=ละหลักสูตร
ข.อ 32 การประเมิน ผลการศึก ษา ใหผู สอนเปZน ผู ประเมิน และโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ
32.1 เกณฑ2การประเมินผลการศึกษา แบ=งเปZน 8 ระดับ และมีค=าระดับ ดังนี้
ระดับขั้นผลการเรียน 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
+
อ=อน (Poor)
1.5
D
D
อ=อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Failed)
0.0
32.2 ในกรณีทีไม=สามารถประเมินผลเปZนค=าระดับไดใหประเมิน โดยใชสัญลักษณ2
ดังนี้
สัญลักษณ2
ความหมาย
P
ผลการประเมินผ=านเกณฑ2 (Pass)
NP
ผลการประเมินไม=ผ=านเกณฑ2 (No Pass)
I
ผลการประเมินยังไม=สมบูรณ2 (Incomplete)
W
การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
Au
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิต (Audit)
32.3 การให F กระทําในกรณีต=อไปนี้
32.3.1 นักศึกษาสอบตก
32.3.2 นั กศึ กษาขาดสอบปลายภาคโดยไม= ไดรั บอนุ มัติ จากคณะกรรมการ
ระดับคณะ
32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม=เปZนไปตามเกณฑ2ในขอ 30
32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ
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32.4 การให P กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนที่ไม=นับหน=วยกิตหรือใน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหน=วยกิตที่กําหนดไวและผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผ=านเกณฑ2การประเมิน
32.5 การให I ในรายวิชาใดกระทําไดในกรณีต=อไปนี้
32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ2ในขอ 30 แต=ไม=ไดสอบ เพราะ
ป^วยหรือเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดี
32.5.2 ผูสอนและคณบดีเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เนื่องจากนักศึ กษายั ง
ปฏิบัติงานซึ่งเปZนส=วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม=สมบูรณ2
นักศึกษาที่ได I จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน I ใหเสร็จ
ภายในภาคการศึ กษาถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั งกล= า วใหผู สอนประเมิ น ผลจากคะแนนที่ มีอ ยู= และ
ดํ า เนิ น การส= งผลการเรี ย นภายในสองสั ป ดาห2 นั บ แต= สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษานั้ น ในกรณี ที่ ผู สอนไม=
ดํ า เนิ น การภายในเวลาที่ กํ า หนดและเปZ น เหตุ อั น เนื่ อ งมาจากความบกพร= อ งของนั ก ศึ ก ษา
ใหมหาวิ ท ยาลั ย เปลี่ยน I เปZน F หรื อ ไม= ผ =า น เก ณ ฑ2ต าม ที ่ห ลัก สูต รกํ า ห น ด ใน ก รณ ีที ่ไ ม= ใ ช=
ความบกพร=องของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติใหขยายเวลาต=อไปได
32.6 การให W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต=อไปนี้
32.6.1 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามขอ 25.3
32.6.2 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 28
32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
32.6.4 นั กศึ กษาที่ ไดระดับ ผลการเรียน I เพราะเหตุ ต ามขอ 32.5.1 และ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหทําการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบกําหนดเวลาที่กําหนดใหสอบ
แลวแต=เหตุตาม ขอ 32.5.1 นั้น ยังไม=สิ้นสุด
32.7 การให Au ในรายวิช าใดจะกระทํ า ไดในกรณีที ่น ัก ศึก ษาไดรับ อนุม ัต ิใ ห
ลงทะเบียนเรียนเปZนพิเศษโดยไม=นับหน=วยกิตตามขอ 24
32.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อแกผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพื ่อเพิ ่มผลการเรียนในรายวิช าใด ใหนํ าจํานวนหน=วยกิต และค=าระดับ ที่ไดรับ ของทุกรายวิชาที่ มี
ระบบการใหคะแนนเปZนค=าระดับมารวมคํานวณหาค=าระดับเฉลี่ยดวย
32.9 การนับ จํานวนหน=วยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรใหนับเฉพาะหน=วยกิต
ของรายวิชาที่สอบไดเท=านั้น
32.10 ค=า ระดับ เฉลี่ย เฉพาะรายภาคการศึก ษาใหคํา นวณจากผลการเรีย นของ
นักศึกษาใน ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหน=วยกิตกับค=าระดับของแต=ละ
รายวิชาเปZน ตัวตั้งและหารดวยจํานวนหน= วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกล=าวให
ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหน=งและใหปaดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค=าตั้งแต= 5 ขึ้นไปเฉพาะตําแหน=งที่ 3
เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหน=ง
32.11 ค=าระดับเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต=เริ่มเขาเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณ ของจํานวนหน=วยกิ ตกับ ค=าระดับ ของแต=ล ะ
รายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามขอ 32.8 เปZนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหน=วยกิตรวมทั้งหมด การคํานวณ
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ดังกล=าวใหตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหน=ง และใหปaดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค=าตั้งแต= 5 ขึ้นไปเฉพาะ
ตําแหน=งที่ 3 เพื่อใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหน=ง
32.12 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได I ใหคํานวณค=าระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น
โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม=ได I เท=านั้น
ข.อ 33 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
รายวิชาใดที่นักศึกษาได F หรื อ ไม= ผ= า นเกณฑ2 ต ามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด ถาเปZ น วิ ช า
บังคับนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือถาเปZนวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
เลือกเรียนรายวิชาอื่นในกลุ=มเดียวกันแทนก็ได
หมวด 6
การสําเร็จการศึกษา
ข.อ 34 นักศึกษาที่ถือว=าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
34.2 สอบไดรายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
34.3 ไดค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=ต่ํากว=า 2.00
34.4 มีเวลาเรียนเปZนไปตามขอ 9
ข.อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนไดจํานวนหน=วยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และได
ค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต= 1.80 ขึ้นไปแต=ไม=ถึง 2.00 ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เพื่อทําค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 แต=ทั้งนี้ตองอยู=ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 11
ข. อ 36 นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละจะไดรั บ เกี ย รติ นิ ย ม ตองมี
คุณสมบัติดังนี้
36.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต= อ เนื่ อ ง) ไดค= า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท=าไม=นอยกว=า
3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม=นอยกว=า
3.60 จะไดรับ เกียรตินิย มอันดับ หนึ่ง และไดค=าระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมจากสถาบัน เดิมและของ
มหาวิทยาลัยแต=ละแห=งไม=นอยกว=า 3.25 แต=ไม=ถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ป[ สอบไดค= า ระดั บ คะแนนเฉลี ่ ย สะสม
ไม= น อยกว= า 3.60 จะไดรับเกียรตินิ ยมอัน ดับหนึ่ง และไดค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม= นอยกว=า
3.25 แต=ไม=ถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี 5 ป[ สอบไดค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=นอยกว=า
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดค=าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม=นอยกว=า 3.25 แต=ไม=ถึง
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
36.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไม=ต่ํากว=า C ตามระบบค=าระดั บคะแนน หรือไม= ได
NP ตามระบบไม=มีค=าระดับคะแนน
36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
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36.3.1 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต= อ เนื่ อ ง) สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
ใชเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาในการศึกษา 6 หรือ
7 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป[ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ใชเวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
36.3.3 หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี 5 ป[ สํ าหรั บนั กศึ กษาภาคปกติ ใชเวลา
ในการศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาในการศึกษา 14
หรือ 15 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข.อ 37 นักศึกษาที่เทียบโอนหน=วยกิตและยกเวนรายวิชาไม=มีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
ข.อ 38 ในภาคการศึก ษาใดที ่น ัก ศึก ษาคาดว=า จะสํ า เร็จ การศึก ษาใหยื ่น คํ า รองขอรับ
อนุปริญญาหรือปริญญาต=อสํานักส=งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข.อ 39 มหาวิท ยาลัย จะพิจ ารณานัก ศึก ษาที ่ยื ่น ความจํ า นงขอรับ อนุป ริญ ญาหรือ
ปริญ ญาต=อ สํา นัก ส=งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณสมบัติตาม ขอ 34 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติ
อนุปริญญาหรือปริญญาต=อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551

(นายมีชัย ฤชุพันธุ2)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี
ว8าด.วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว.นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2549
----------------------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเปZนไปอย=างมีระบบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบ
ไวดังต=อไปนี้
ข.อ 1 ระเบียบนี้เรียกว=า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี ว=าดวยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549”
ข.อ 2 บรรดาระเบี ย บ คํ า สั่ ง ประกาศ หรื อ ขอบั ง คั บ อื่ น ใด ในส= ว นที่ กํ า หนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
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 ที่เปdดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และเปZนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว=า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรไม=ต่ํากว=าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท=า
ข.อ 4 ผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาตองเปZนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ข.อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา
5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา
5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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(1) เปZ น รายวิ ช าหรื อ กลุ= ม รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
เที ย บเท= าที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษาหรือหน= วยงานของรั ฐที่ มีอํานาจตามกฎหมาย
รับรอง
(2) เปZน รายวิช าหรือกลุ=มรายวิช าที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม=น อย
กว=าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(3) เปZ นรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่ ไดระดั บคะแนนไม=ต่ํากว=า C หรือ
เทียบเท=าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปZนค=าระดับ และไดระดับผลการประเมินผ=านในรายวิชาที่ไม=
ประเมินผลเปZนค=าระดับ ทั้งนี้ตองเปZนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกําหนด
(4) นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน=วยกิตไดไม=เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน=วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิ ช าหรื อ กลุ= ม รายวิ ช าที่ ไดรั บ อนุ มั ติ ใหเที ย บโอนไดจากต= า ง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม=นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) กรณีการยกเวนในระดับปริญญาตรี (ต=อเนื่อง) รายวิชาที่ขอยกเวน
ตองไม=เปZนรายวิชาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท=า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไวว=าควรจัด
ใหเรียน 2 ป[แรกในระดับปริญญาตรี เวนแต=รายวิชานั้นหลักสูตรไดกําหนดไวเปZนอย=างอื่น
(7) รายวิ ช าที่ ไดรั บ การยกเวน ใหบั น ทึ ก ในระเบี ย นการเรี ย นของ
นักศึกษา โดยใชอักษร P
5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
เทียบเท=าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เปZน รายวิช าหรือกลุ=มรายวิช าที ่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม=น อย
กว=าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาที่ไดระดับ คะแนนไม=ต่ํากว=า B หรือ
เทียบเท=า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน=วยกิตไดไม=เกินหนึ่งใน
สามของจํานวนหน=วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิช าหรือกลุ=มรายวิช าที่เทีย บโอนจากต=า งสถาบัน อุด มศึกษา
จะไม=นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นั ก ศึ ก ษาจะตองใชเวลาศึ ก ษาอยู= ใ นมหาวิ ท ยาลั ย อย= า งนอย
หนึ่งป[การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ2ตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไม=นอยกว=า
12 หน=วยกิต
5.2 การเรียนรูจากประสบการณ2
5.2.1 การเทียบความรูจากประสบการณ2จะเทียบเปZนรายวิชาหรือกลุ=มรายวิชาตาม
หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปdดสอนในมหาวิทยาลัย
5.2.2 การประเมิ น เพื่ อ เที ย บโอนความรู ในแต= ล ะรายวิ ช า หรื อ กลุ= ม รายวิ ช า
ทําไดโดยวิธีต=อไปนี้
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(1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู
(2) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข.อ 6 กําหนดเวลาการเทียบโอนและยกเวนการเรียนรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค2 จ ะเที ย บโอนและยกเวนการเรี ย นรายวิ ช าที่ ไ ดเรี ย นจาก
สถาบั น อุ ด มศึ กษาอื่ น จะตองยื่ น คํ ารองขอเที ย บโอนรายวิ ช าต= อ มหาวิ ท ยาลั ย ภายใน 6 สั ป ดาห2
นับจากวันเปdดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแต=ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แต=ทั้งนี้ตองไม=เกิน
2 ภาคการศึกษา
สําหรับการขอเทียบโอนจากประสบการณ2สามารถทําไดในทุกภาคการศึกษา
นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว
ข.อ 7 การจัดการศึกษาระดับ อนุปริญ ญา ปริญ ญาตรี และบัณฑิ ตศึกษา การนับจํานวน
ภาคการศึกษาของผูที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ2ดังนี้
7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติใหนับจํานวนหน=วยกิต ไดไม=เกิน
22 หน=วยกิต เปZน 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษใหนับจํานวนหน=วยกิตไม=เกิน
12 หน=วยกิต เปZน 1 ภาคการศึกษา
7.3 นักศึกษาบัณฑิ ตศึกษาใหนับ จํานวนหน=วยกิตไดไม=เกิน 12 หน=วยกิต เปZ น 1
ภาคการศึกษา
ข.อ 8 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระค=าธรรมเนียม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่ว=าดวยการรับจ=ายเงินค=าบํารุงการศึกษา
ข.อ 9 ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต=งตั้งพิจารณามีความเห็นการเทียบโอนผลการเรียน
และการยกเวนรายวิชาแลวเสนออธิการบดีเปZนผูพิจารณาอนุมัติ
ข.อ 10 ใหใชระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแต=ป[การศึกษา 2549 เปZนตนไป
ข.อ 11 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปaญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
(นายมีชัย ฤชุพันธุ2)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี
ว8าด.วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร.อนสําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ
พ.ศ. 2549
---------------------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติเปZนไปอย=างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห=งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3 / 2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบ
ไวดังต=อไปนี้
ข.อ 1 ระเบียบนี้เรียกว=า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูป ถัมภ2 จังหวัด ปทุมธานี ว=าดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับ นักศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549”
ข.อ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต=ภาคฤดูรอน ป[การศึกษา 2549 เปZนตนไป
ข.อ 3 บรรดาระเบี ย บ คํ า สั่ ง ประกาศ หรื อ ขอบั งคั บ อื่ น ใด ในส= ว นที่ กํ า หนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ข.อ 4 ในระเบียบนี้
“ภาคฤดูร.อน” หมายความว8า ช8วงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหว8างเวลา
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของปFการศึกษานั้นจนถึงเปIดภาคการศึกษาที่ 1 ของปFการศึกษา
ใหม8
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว=า นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของ
มหาวิ ท ยาลั ย เรี ย นในวั น ราชการตามปกติ ตั้ งแต= วั น จั น ทร2 ถึ งวั น ศุ ก ร2 ในภาคการศึ ก ษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของแต=ละป[
“อาจารย2ที่ปรึกษา” หมายความว=า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต=งตั้งใหทําหนาที่อาจารย2ที่ปรึกษา
ดูแลสนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
ข.อ 5 การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไดไม=เกิน
9 หน=วยกิต และไม=นับเปZนภาคการศึกษาปกติ
ข.อ 6 เวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอน 8 สัปดาห2 ในกรณีมีความจําเปZน
ใหจัด 6 สัปดาห2 และตองจัดใหมีชั่วโมงเรียนไม=ต่ํากว=า 16 คาบ ต=อหนึ่งหน=วยกิต
ข.อ 7 การเปdดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปZนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข.อ 8 นั กศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนตามรายวิชาที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
หรือลงทะเบียนเรียนร=วมกับนักศึกษาภาคพิเศษก็ได
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นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดในรายวิชาดังต=อไปนี้
(1) วิชาปรับพื้นฐาน (Prerequisite)
(2) วิชาที่ผลการเรียนเปZน F หรือ ไม=ผ=าน
(3) วิชาที่ตองเรียนเปZนภาคเรียนสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสราง หลักสูตร
(4) วิชาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข.อ 9 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปaญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2549

(นายมีชัย ฤชุพันธุ2)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
คําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
ที่ 2077 / 2554
เรื่อง แต=งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
-----------------------เพื่อใหการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปZนไปดวยความเรียบรอย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บั ง เกิ ด ผลดี และสอดคลองกั บ เกณฑ2 ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยจึงแต=งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ดังนี้
1. อาจารย2มนฤดี
ช=วงฉ่ํา
ประธานกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. รองศาสตราจารย2วิมล เหมือนคิด กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. ผูช=วยศาสตราจารย2วิมล อยู=ไว
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
4. อาจารย2วิภาพร
ตัณฑสวัสดิ์ กรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. อาจารย2สุทธิพันธุ2
สุทธิศันสนีย2 กรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
6. อาจารย2หทัยรัตน2
อ=วมนอย
กรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
7. อาจารย2ดวงกมล
ทองอยู=
กรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
8. อาจารย2ศิริวรรณ
กําแพงพันธ2 กรรมการและเลขานุการ ผูรับผิดชอบหลักสูตร
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
2. รศ.ดร.มานพ ชูนิล
3. รศ.ดร.สุรพล พยอมแยม
4. รศ.ดร.โสรีช2 โพธิแกว
5. ผศ.ดร.นันทนา วงษ2อินทร2
6. ผศ.ดร.ทิพย2วัลย2 สุรินยา
7. ผศ.น.ท.ดร.งามละมัย ผิวเหลือง
8. ผศ.ดร.ถวัลย2 เนียมทรัพย2
9. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ2 ชัววัลลี
10. ผศ.วิมล อยู=ไว
11. ผศ. สุวรรณิน คณานุวฒ
ั น2
12. อาจารย2 ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง

อาจารย2ประจําภาคมนุษยศาสตร2
คณะศิลปศาสตร2ประยุกต2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อาจารย2ประจําภาคมนุษยศาสตร2
คณะศิลปศาสตร2ประยุกต2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ขาราชการบํานาญ
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาชุมชน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย2ประจําคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญ
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2
กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาชุมชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2
รองคณบดีฝ^ายพัฒนาองค2การและประสานงาน
คณะสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2
ขาราชการบํานาญ
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขาราชการบํานาญ
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
ผูจัดการกองวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
อาจารย2ประจําคณะศึกษาศาสตร2
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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13. นางสาวอุบล สาธิตกร
14. นางสาวโสธิรัตน2 นอยกลัด

ผูอํานวยการฝ^ายกิจการนิสิต
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย
เจาหนาที่สรรหาว=าจาง
บริษัทเบลตันอินดัสเทรียล (ประเทศไทยจํากัด)
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ภาคผนวก ค
สรุปรายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร รวมถึงการวิพากษ"หลักสูตร
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554
เวลา 9.00 – 13.00 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 แจ.งให.ทราบดังนี้
ดวย สกอ. กํ าหนดว=าจะตอง มี การปรับปรุง และพั ฒนาหลั กสูตร ดั งนั้น คณะมนุษยศาสตร2และ
สั งคมศาสตร2 มหาวิทยาลั ยราชภั ฎวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ปถั มภ2 จะตองมี การปรับปรุงหรื อพั ฒนา
หลักสูตร ศศ.บ. จิตวิทยา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปaจจุบัน และเพื่อใหสอดคลองกับ
ปรัชญาและวิสัยทั ศน2ของมหาวิทยาลัย และความตองการของทองถิ่น จึงดําเนินการเขี ยนโครงการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา และเสนอใหคณะกรรมการของคณะมนุษยศาสตร2ฯ พิจารณา บัดนี้
โครงการดังกล=าวไดรับการอนุมัติแลวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
1. การสํารวจขอมูลเพื่อใชประกอบการร=างหลักสูตร ขณะนี้มีแบบสอบถามที่รวบรวมไดแลว มีดังนี้
- ความคาดหวังของนักเรียน จํานวน 100 ชุด
- ความคาดหวังของผูประกอบการ (ยังไม=ไดรับ)
- ความพึงพอใจของนักศึกษา จํานวน 20 ชุด
2. กําหนดแผนระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และมอบหมายใหผูดําเนินโครงการไป
ศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลัยต=างๆ ที่มีการเปdดสอนหลักสูตรจิตวิทยา โดยพิ จารณาร=วมกับ ขอมู ล
ที่ไดทํ าการสํารวจจากแบบสอบถาม นักเรียน ผูประกอบการ และนักศึกษาทั้งที่กําลังศึกษาและที่
สําเร็จการศึกษาแลว จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ2
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) และความตองการของสั ง คม และ เสนอชื่ อ
ผูทรงคุณวุฒิเปZนผูวิพากษ2หลักสูตร เพื่อประสานนัดหมายเบื้องตน
ที่ประชุม รับทราบ
ปdดการประชุม 13.00 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 29 มิถุนายน 2554
เวลา 9.00 – 16.00 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่
1 ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอใหที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาและอภิปรายหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาของ
มหาวิทยาลัยต=างๆ เปรียบเทียบกับหลักสูตรจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ป[ พ.ศ. 2550
2. จํานวนหน=วยกิตและโครงสรางหลักสูตรคงไวเหมือนเดิม คือ
จํานวนหน=วยกิตรวม 130 หน=วยกิต
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม=นอยกว=า 30 หน=วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม=นอยกว=า 94 หน=วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน=วยกิต
3. ศึกษาคําอธิบายหลั กสูตรของหลายๆแห= ง พบว=า ส=วนใหญ= เขียนคําอธิบายรายวิชาสั้น กระชั บ
แต=ไดใจความและเขียนเปZนภาษาอังกฤษดวย จึงเสนอใหคณะกรรมการทุกท=านทบทวนหรือปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิ ชาตามแขนงวิ ชาที่ ตนรั บผิ ดชอบ ส= วนวิ ชาเลื อก ใหคณะกรรมการทุ กท= านช= วยกั นโดยเลื อกดู
ตามแนวที่ตนเองถนัด
4. มีการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
- เปลี่ยนชื่อ แขนงจิตวิทยาแนะแนว เปZน จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
- วิชาบังคับ เปลี่ยนชื่อวิชา จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา เปZน จรรยาบรรณสําหรับนักจิตวิทยา
- วิชาแขนงจิตวิทยาชุมชน ปรับคําอธิบายรายวิชาบางวิชา เพิ่มรายวิชาเลือกโดยเนนการลงชุมชน
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- วิชาแขนงจิตวิทยาแนะแนว รวมวิชา การวางแผนชีวิตและอาชีพ กับวิชาบริการสนเทศ
เขาดวยกัน และใชชื่อวิชาใหม=ว=า เทคนิคการวางแผนอาชีพและการบริการสนเทศ
- เพิ่มรายวิชา การใหคําปรึกษาแบบกลุ=มแทนรายวิชา บริการสนเทศ
- แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเพิ่มรายวิชา การวางแผนและพัฒนาอาชีพ
(Career Planning and Development)
5. ใหคณะกรรมการตรวจสอบว= า รายวิ ช าเก= า นั้ น ควรนํ าไปไวในหมวดวิ ช าเลื อกหรื อ
ควรตัดออกเลย ส=วนรายวิชาที่เพิ่มขึ้นนั้นตองขอรหัสวิชาและเขียนคําอธิบายรายวิชาใหม=
6. ในการประชุ ม ครั้ ง ต= อ ไปนั้ น ควรปรั บ ปรุ ง โครงสรางและคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า
ใหเสร็จสมบูรณ2
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปdดการประชุม 16.00 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
เวลา 9.00 – 12.00 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2 มนฤดี ช= วงฉ่ํ า ประธานคณะกรรมการปรั บปรุ งหลั กสู ตร ไดแจงที่ ประชุ มว= ารายงาน
ครั้งที่ 2 ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและ
ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
แขนงจิตวิทยาแนะแนว
- เปลี่ยนชื่อแขนงจิตวิทยาแนะแนว เปZน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
- วิ ชาการวางแผนชี วิ ตและอาชี พ กั บ วิ ชาบริ การสนเทศ คงไวเหมื อนเดิ มนํ าวิ ชาเทคนิ คการเก็ บ
รวบรวมขอมูลเปZนรายบุคคลออก
- นําวิชาจิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไปไวในวิชาเลือก
แขนงจิตวิทยาชุมชน และแขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ เปลี่ยนชื่อวิชา การประยุกต2
จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน และ การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในองค2การ เปZน การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการ
ปรึกษาในชุมชน และ การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาในอุตสาหกรรมและองค2การ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปdดการประชุม 12.00 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 17 สิงหาคม 2554
เวลา 9.00 – 12.00 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1. อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่
3 ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอใหที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
1. คณะกรรมการปรั บปรุ งหลั กสู ตรไดพิ จารณาถึ งปรั ชญาของหลั กสู ตรเพื่ อใหสอดคลอง
กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ดังนั้นจึงไดปรับปรุงปรัชญาและวัตถุประสงค2ของหลักสูตร
2. ปรับปรุงวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน ดังนี้
(1) วิชาบังคับ
2513307 กลุ=มสัมพันธ2
3(3-0-6)
(2) วิชาแขนง 30 หน= วยกิ ต เลื อกเรี ยนรายวิ ชาต= อไปนี้ แขนงวิ ชา 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
ในอุตสาหกรรมและองค2การ
(3) กลุ=มวิชาเลือก
2513601 การปรึกษาครอบครัว
มติที่ประชุม

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

รับทราบ

ปdดการประชุม 12.00 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2554
วันที่ 6 กันยายน 2554
เวลา 9.00 – 15.30 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่ 4
ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอให
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการพิจารณารายวิชาในกลุ=มวิชาบังคับว=าควรให
เรียนในรายวิชาใดบาง ไดผลดังนี้
2511103
จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
2511201
จิตวิทยาทั่วไป
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
จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู
3(3-0-6)
2512601
จิตวิทยาการปรึกษา
3(2-2-5)
2512715
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา
3(3-0-6)
2512716
สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา
3(2-2-5)
2513307
มสัมพันธ2กลุ=
3(3-0-6)
2513908
การวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
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2. พิจารณารายวิชาในกลุ=มแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวว=าควรใหเรียน
ในรายวิชาใดบาง ไดผลดังนี้
2512501
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
2512502
จิตวิทยาการแนะแนว
3(3-0-6)
2512503
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลเปZนรายบุคคล
3(3-0-6)
2512504
บริการสนเทศ
3(3-0-6)
2512602
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
3(2-2-5)
2513501
ษารายกรณีการศึก
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. พิ จ ารณารายวิ ช าในกลุ= ม วิ ช าแขนงจิ ต วิ ท ยาชุ ม ชนว= าควรใหเรี ย นในรายวิ ช าใดบาง
ไดผลดังนี้
2512304
จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
2512703
จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
2513308
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. พิ จารณารายวิชาในกลุ=มวิชาแขนงจิตวิทยาอุ ตสาหกรรมและองค2 การว=าควรใหเรีย น
ในรายวิชาใดบาง ไดผลดังนี้
2512303
จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
2512704
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
3(3-0-6)
2512705
จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
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. จากการที่มีการประชุมในครั้งที่ 2/2552 เรื่องการปรับคําอธิบายรายวิชาสรุปมีการปรับ
คําอธิบายรายวิชาทั้งหมด 26 รายวิชา เพิ่มคําอธิบายรายวิชามา 1 รายวิชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปdดการประชุม 15.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 6/2554
วันที่ 22 กันยายน 2554
เวลา 13.00 – 15.30 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่ 5
ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอใหที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
1. คณะกรรมการร= ว มตรวจสอบโครงสรางหลั ก สู ต ร และคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าทั้ งหมด
และปรับแกไขความถูกตอง ภาษา และการพิมพ2
2. การติ ด ตามความพรอมในการการวิ พ ากษ2 ห ลั กสู ต ร และ ติ ด ตามเพื่ อ ขอการยื น ยั น
จากผูทรงคุณวุฒิ
3. การเตรียมเอกสารเพื่อใชในวันวิพากษ2หลักสูตร และส=งใหผูทรงคุณวุฒิ
4. มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงานในวันวิพากษ2หลักสูตร วันที่ 28 กันยายน 2554
5. ปรับปรุง Power point นําเสนอผลการปรับปรุงหลักสูตร
มติที่ประชุม

รับทราบ และดําเนินการ

ปdดการประชุม 15.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 7/2554
วันที่ 28 กันยายน 2554
เวลา 8.30 – 16.30 น. ห.อง ประชุมบัวเผื่อน อาคารสมเด็จเจ.าฟyาวไลยอลงกรณ"
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. ผศ.เอก
2. รศ.วิมล
3. ผศ.วิมล
4. รศ.ดร.สุรพล
5. รศ.ดร.มานพ
6. ผศ.ดร.นันทนา
7. คุณอุบล
8. อาจารย2มนฤดี
9. อาจารย2วิภาพร
10. อาจารย2หทัยรัตน2
11. อาจารย2สุทธิพันธุ2
12. อาจารย2ดวงกมล
13. อาจารย2ศิริวรรณ

ศรีเชลียง
เหมือนคิด
อยู=ไว
พยอมแยม
ชูนิล
วงษ2อินทร2
สาธิตะกร
ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

คณบดีคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมวิพากษ2หลักสูตร เวลา 8.30 น.
ผูทรงคุณวุฒิและผูวิพากษ2หลักสูตรไดมีการเสนอแนะ โดยไดสรุปและปรับตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้
1. โครงสรางหลักสูตร
- มีความเหมาะสม แต=ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในการแบ=งกลุ=ม พบว=า แบ=งเปZน 3 กลุ=ม ซึ่ง
โดยหลักแบ=งเปZน 4 กลุ=ม แยกกลุ=มมนุษย2และสังคม
- ในส=วนกลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หน=วยกิต ซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําว=า ในปaจจุบัน
ภาษาอังกฤษมีความจําเปZน จึงอยากใหทางหลักสูตรไดเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อเริ่ม
การทํางาน เนนการเตรียมตัวสมัครงาน การพูดแนะนําตนเอง รวมทั้งการเขียนประวัติส=วนตัว
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ=มวิชาบังคับ
2.1 ควรมีรายวิช าสุขภาพจิต เพื่ อเปZน การเพิ่ มศักยภาพใหกั บนั กศึกษาหลักสูต รจิตวิทยา
เพราะทางสังคมภายนอกมองว=าบัณฑิตที่จบทางดานจิตวิทยาควรจะมีความรูความเขาใจในพฤติกรรม
มนุษย2 การป}องกันการแนะนําเรื่องสุขภาพจิตเบื้องตนได และความเขาใจในโรคทางจิตเวชไดอย=าง
ถูกตอง
กลุ=มวิชาแขนง ควรมีการปรับเปลี่ยนในบางรายการ ไดแก=
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2.2 เห็นดวยกับการเปลี่ยนชื่อแขนงจิตวิทยาการแนะแนว เปZน จิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว แต=ควรเพิ่มในกลุ=มของการปรึกษาใหมีเนื้อหาที่เนนไปทางการปรึกษา เพราะวิชาที่บรรจุ
ในหลักสูตรจะเปZนแนะแนวมากกว=า
2.3 แขนงจิตวิทยาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ควรเพิ่มคําว=า เบื้องตน ในรายวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน
2.4 แขนงจิตวิทยาชุมชน ตรวจสอบวิชาจิตวิทยาสุขภาพ จะมีความซ้ําซอนกับวิชาสุขภาพจิต
หรือไม=
2.5 แขนงจิตวิทยาชุมชน ควรปรับวิชาจิตวิทยาชุมชนเปZนจิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
2.6 แขนงจิ ต วิ ท ยาชุ ม ชน ควรหาจุ ด เด= น ของตนเอง และเนนเพิ่ ม รายวิ ช าประเภท
Prevention อาจปรับเปลี่ยนวิชาการฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาปรึกษาในชุมชน เปZนวิชาที่เปZนแนวทางการ
ป}องกันใหกับชุมชน เช=น การสรางความเขมแข็งในชุมชน
2.7 แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพิ่มวิชาทางดานการพัฒนาองค2การ และ
การยศาสตร2เพื่อความปลอดภัย เพื่อเพิ่มจุดเด=นใหกับทางหลักสูตร
ประเด็นอื่นๆ
- ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงค2ใหกระชับใหไดใจความมากขึ้น
- แนะนําใหเพิ่ มวิช าทางดาน Growth Psychology และเรียนรูจิต วิทยาทั้งในศาสตร2ของ
ตะวันตกและตะวันออก
- ควรตรวจสอบการสะกดคําและการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง
- วิช าจิ ต วิ ทยาความสั มพั น ธ2 ร ะหว=า งบุ ค คล เนื้ อหามี ความซั บ ซอนกั บ วิช ามนุ ษ ยสั มพั น ธ2
หรือไม= หากมีความซ้ําซอนใหปรับ
- ความเหมาะสมของคําอธิบ ายรายวิชา ควรปรับ เปลี่ย นใหมี ความชัด เจนมากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง
ลักษณะการเขี ยนที่สั้ น กระชั บ อาจทําใหผูสอนขามบางเนื้ อหาไป จึงควรเขียนที่ ละเอียด ชัด เจน
เพื่อใหผูสอนหรือผูที่มาสอนในรายวิชานั้นๆ เขาใจ
- ควรเพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ และดําเนินการ

ปdดการประชุม 16.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 8/2554
วันที่ 29 กันยายน 2554
เวลา 13.00 – 15.30 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่ 6
ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอให
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
จากที่มีการประชุมวิพากษ2หลักสูตรเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ผูทรงคุณวุฒิและผู
วิพากษ2หลักสูตรไดมีการเสนอแนะ โดยไดสรุปและปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ดังนี้
- ควรปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรและวัตถุประสงค2ใหกระชับไดใจความมากขึ้น
- ควรเพิ่มวิชาสุขภาพจิตไวในวิชาบังคับ
- วิช าจิต วิทยาการปรึกษา ในระดั บปริญ ญาตรีนั้ น น=าจะสอนเพี ยงจิ ตวิทยาการปรึกษา
เบื้องตน และควรเนนใหฝ_กปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
- แนะนําใหเพิ่มวิชาทางดาน Growth Psychology และเรียนรูจิตวิทยาทั้งในศาสตร2ของ
ตะวันตกและตะวันออก
- แขนงจิตวิทยาแนะแนวควรเพิ่มรายวิชาทางการปรึกษามากขึ้น
- แขนงจิ ต วิ ท ยาชุ ม ชน ควรหาจุ ด เด= น ของตนเอง และเนนเพิ่ ม รายวิ ช าประเภท
Prevention
- แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพิ่มรายวิชาการยศาสตร2 ที่เนนเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางาน และวิชาการพัฒ นาองค2การ ส=วนวิชาการประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษา ใน
อุต สาหกรรมและองค2 การนั้ น นั กศึ กษาไดเรียนรายวิ ชาการปรึ กษามาเพี ยง 1 รายวิ ชา จึ งอาจไม=
สามารถใหคําปรึกษาได
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- ควรตรวจสอบการสะกดคําและการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง
มติที่ประชุม

รับทราบ และดําเนินการ

ปdดการประชุม 15.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 9/2554
วันที่ 5 ตุลาคม 2554
เวลา 8.30 – 16.30 น. ห.อง ประชุมบัวเผื่อน อาคารสมเด็จเจ.าฟyาวไลยอลงกรณ"
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. ผศ.เอก
2. รศ.วิมล
3. ผศ.วิมล
4. ผศ.ดร.ถวัลย2
5. ผศ.สุวรรณิน
6. อาจารย2 ดร.มณฑิรา
7. อาจารย2มนฤดี
8. อาจารย2วิภาพร
9. อาจารย2หทัยรัตน2
10. อาจารย2สุทธิพันธุ2
11. อาจารย2ดวงกมล
12. อาจารย2ศิริวรรณ

ศรีเชลียง
เหมือนคิด
อยู=ไว
เนียมทรัพย2
คณานุวัฒน2
จารุเพ็ง
ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

คณบดีคณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษ2หลักสูตร
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมวิพากษ2หลักสูตร เวลา 8.30 น.
ผูทรงคุณวุฒิและผูวิพากษ2หลักสูตรไดมีการเสนอแนะ โดยไดสรุปและปรับตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้
1.1 ควรปรั บ ปรุ งปรั ช ญาของหลั ก สู ต รใหกระชั บ ไดใจความและปรั บ วั ต ถุ ป ระสงค2 ให
สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูมากขึ้น
1.2 แขนงจิ ต วิ ทยาแนะแนวควรเพิ่ มรายวิ ช าทางการปรึ กษามากขึ้ น และควรเพิ่ ม งาน
บริการทั้ง5 ดานของการแนะแนวดวย
1.3 แขนงจิต วิทยาอุต สาหกรรมและองค2 การ ควรเพิ่ มรายวิช าการยศาสตร2 ที่ เนนเรื่อง
ความปลอดภัยในการทํางาน และวิชาการพัฒนาองค2การ ส=วนวิชาการประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษา
ในอุตสาหกรรมและองค2การนั้น นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการปรึกษามาเพียง 1 รายวิชา จึงอาจไม=
สามารถใหคําปรึกษาได
1.4 ปรับเนื้อหาสถานการณ2ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกี่ยวของอย=างไร
1.5 เรื่องของการปรับปรับปรุงหลักสูต รที่ เนนผูเรียนเปZ นศูนย2กลางเปZน เนนผูเรียนเปZ น
สําคัญ
1.6 ในหมวดที่ 4 ควรมี ก ารปรั บ คุ ณ ลั ก ษณ ะพิ เ ศษของบั ณ ฑิ ต ใหสอดคลองกั บ
วัตถุประสงค2ของหลักสูตร
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1.7 จํานวนหน=วยกิตในบางวิชาที่เปZนเบื้องตน ควรจะเปZน 3(3-0-6) และเขียนใหชัดเจน
ส=วนวิชาที่เปZนลักษณะของการฝ_กปฏิบัติ ควรเขียนใหชัดเจน เขาใจง=าย
1.8 แขนงจิต วิทยาอุ ตสาหกรรมและองค2 การในวิ ชาจิต วิทยาอุ ต สาหกรรมและองค2 การ
เบื้องตน ควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ขวัญ และแรงจูงใจ
1.9 แขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ ควรเพิ่มอาจารย2ใหกับทางแขนงเพื่อเปZนการ
เสริมศักยภาพและการดูแลนักศึ กษาไดอย=างทั่วถึง ซึ่งในแขนงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2 การ
มีอาจารย2เพียง 1 ท=าน อาจไม=สามารถดูแลทั่วถึงได รวมทั้งรอบๆมหาวิทยาลัยนั้น แวดลอมไปดวย
นิคมอุตสาหกรรมที่จะเปZนประโยชน2ทั้งต=อหลักสูตรและนิคม ซึ่งสามารถจะผลิตบัณฑิตป}อนเขาสู=นิคม
อุตสาหกรรมไดเปZนอย=างดี
ปdดการประชุม 16.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2554
วันที่ 6 ตุลาคม 2554
เวลา 10.00 – 16.30 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่ 8
ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอให
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
จากที่ มีการประชุมวิพากษ2 หลักสูตรเมื่อวันที่ 5 ตุ ลคม 2554 ผูทรงคุณวุฒิ และผูวิพากษ2หลักสูตร
ไดมี ก ารเสนอแนะ โดยคณะกรรมการไดร= ว มกั น สรางรหั ส วิ ช าขึ้ น มาใหม= แ ละเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า
พรอมปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดังนี้
กลุ=มวิชาบังคับ
2511201 จิตวิทยาทั่วไป
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 จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู
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 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
3(3-0-6)
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2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา
3(2-2-5)
2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
กลุ8มวิชาแขนง
ก. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน
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 จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
3(3-0-6)
2512703 จิตวิทยาการป}องกันและการส=งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
2513316 จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศและสังคม
3(3-0-6)
2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
2513318 จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
2513715 จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห2
3(3-0-6)
2513703 การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
2513716 จิตวิทยาเพื่อการสรางความเขมแข็งในชุมชน
3(3-0-6)
2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
3(2-2-5)
2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน
3(2-2-5)
ค.แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเบื้องตน
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
และองค2การ
โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ

2514905
กลุ8มวิชาเลือก
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2512103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น
2513103 จิตวิทยาวัยผูใหญ=และผูสูงอายุ
2511301 มนุษยสัมพันธ2
2512226 ความคิดสรางสรรค2
2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
2512208 จิตวิทยาการทดลอง
2513714 ปรับพฤติกรรม
2512707 จิตวิทยาประยุกต2เพื่อการเรียนการสอน
2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2513310 จิตวิทยาการเปZนผูนํา
2513309 จิตวิทยาสังคม
2513717 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาต=อรอง
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
2513702 จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส=วนบุคคล
2512401 จิตวิทยาอปกติ
2513601 การปรึกษาครอบครัว
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ
2513801 การเตรียมฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา
2514801 การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา
มติที่ประชุม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)

รับทราบ

ปdดการประชุม 16.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 11/2554
วันที่ 8 ธันวาคม 2554
เวลา 10.00 – 14.30 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2 มนฤดี ช= วงฉ่ํ า ประธานคณะกรรมการปรั บปรุ งหลั กสู ตร ไดแจงที่ ประชุ มว= ารายงาน
ครั้งที่ 10 ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอย
และขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 แจ.งให.ทราบและหารือเพื่อพิจารณา
อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=าไดส=งหลักสูตร
ใหกับผูทรงคุณวุฒิทาง E-mail และผูทรงไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้
- วิชาจิตวิทยาแนะแนวเบื้องตน ควรปรับคําอธิบายรายวิชาเขียนใหครอบคลุมภาระงาน
แนะแนวทั้ง5 ดาน
- ปรั บ คํา อธิ บ ายรายวิ ช าในวิ ช าสถิ ติ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร2 สํา หรั บ สาขา
จิ ต วิ ท ยา
- ในบางรายวิชาควรเพิ่มคําอธิบายรายวิชาใหมีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูสอน
มีความเขาใจตรงกัน เพื่อป}องกันการสับสน
- บุ คลากรผู สอนทางดานจิ ตวิ ทยาอุต สาหกรรมและองค2 การมี ไม= เพี ย งพอ เสนอใหเพิ่ ม
อาจารย2สาขานี้
- นําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุง แกไขทีละรายวิชาและเรียบเรียง
ใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
- ตรวจสอบรหั ส วิ ช าใหถู ก ตองตามลั ก ษณะเนื้ อ หา และลํา ดั บ ก= อ นหลั ง
- การเตรียมการจั ดพิ มพ2 เอกสารเพื่ อเสนอใหสํานักวิชาการและงานทะเบี ยนตรวจสอบ
และนําเสนอเขาสู=สภาวิชาการ มอบเลขาฯ ดูแลการพิมพ2 พิสูจน2อักษร รูปเล=ม
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มติที่ประชุม

รับทราบ และดําเนินการ

ปdดการประชุม 14.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม
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สรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 12/2554
วันที่ 26 ธันวาคม 2554
เวลา 10.00 – 14.30 น. ห.อง 8205
ผู.เข.าร8วมประชุม
1. อาจารย2มนฤดี
2. อาจารย2วิภาพร
3. อาจารย2หทัยรัตน2
4. อาจารย2สุทธิพันธุ2
5. อาจารย2ดวงกมล
6. อาจารย2ศิริวรรณ

ช=วงฉ่ํา
ตัณฑสวัสดิ์
อ=วมนอย
สุทธิศันสนีย2
ทองอยู=
กําแพงพันธ2

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. วาระการประชุมมีดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
อาจารย2มนฤดี ช=วงฉ่ํา ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ไดแจงที่ประชุมว=ารายงานครั้งที่
11 ใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกท=านไดทราบและไดแกไขรายงานการประชุมเปZนที่เรียบรอยและขอให
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา
1. ปรับแกตามที่สํานักวิชาการและงานทะเบียนเสนอ โดยมีขอเสนอโดยสรุปดังนี้ ปรับใน
เรื่ อ งแบบฟอร2 ม ใหถู ก ตอง รหั ส วิ ช าใหใชตามหลั ก สู ต ร 2550 ในวิ ช าใหม= ใหตั้ งรหั ส วิ ช าโดยใช
หลักการตามหลักสูตรป[ 2550 เพิ่มวิชาทางดานสหกิจศึกษาในหมวดวิชาฝ_กประสบการณ2 และเพิ่ม
เอกสารในภาคผนวกใหสมบูรณ2
2. ตรวจสอบรหัสวิชาใหถูกตองตามลักษณะเนื้อหา และตามลําดับก=อนหลัง
3. การเตรียมการจัดพิมพ2เอกสารเพื่อเสนอใหสํานักวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ
และนําเสนอเขาสู=สภาวิชาการ มอบเลขาฯ ดูแลการพิมพ2 พิสูจน2อักษร รูปเล=ม
มติที่ประชุม

รับทราบ และดําเนินการ

ปdดการประชุม 14.30 น.
(นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ2)
ผูบันทึกการประชุม

104

ภาคผนวก ง
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" จังหวัดปทุมธานี
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ"
ปรับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห8งชาติ (พ.ศ. 2552)
พ.ศ. 2553
14. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี
ภาษาอังกฤษ General Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University
Under the Royal Patronage
15. หน8วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
16. หลักการและเหตุผล
3.1 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษา โดยไดจั ด ทํ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห= ง ชาติ
เพื่ อประกัน คุณ ภาพของบัณ ฑิ ตในแต= ละระดับ คุณ วุฒิ และสาขาวิช า ใหมุ=งสู=เป} าหมายเดีย วกั น คื อ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ตไดอย= างมี คุณ ภาพ โดยกํ าหนดใหคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตองเปZ น ไปตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด อย=างนอย 5 ดาน ดังนี้
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปaญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2 จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
จึงนํ ารายวิชาเดิมของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาพิจารณาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห=งชาติ พ.ศ. 2552 โดยวิธีการจัดประชุมอาจารย2ผูสอนเพื่อวางแผนจัดทําหลักสูตร
ตามแนวทางการจัดทํารายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสรุปภาพรวมของหมวดวิชาว=าสามารถ
ตอบสนองมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ดังกล=าวขางตนได ประกอบกับในปaจจุบันหลักสูตรต=างๆ
ของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงและมีการพัฒนาหลักสูตรใหม=ๆเพิ่มเติมอยู=เสมอ การจัดทํา
รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็จะเปZนประโยชน2 ใหผูรับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชาสามารถนํา
เอกสารนี้ไปแนบกับหมวดวิชาชีพในแต=ละหลักสูตรได
3.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี
1) เปZ น ผู มี ความรูความสามารถ มี ทั กษะในวิ ช าชี พ สามารถคิ ด วิ เคราะห2 อ ย= างมี เหตุ ผ ล
สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกต2ใชในการดํารงชีวิต
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2) มีทักษะพื้นฐานดานภาษาและคอมพิวเตอร2เพื่อสื่อสารไดอย=างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองจากแหล=งขอมูลต=างๆ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3) มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียรในการประกอบการงานอาชีพดวยใจรัก ดํารงชีวิต
ไดอย=างเหมาะสม
4) มีความรักความผูกพันต=อทองถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค=าของความเปZนไทย ภูมิปaญญาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ2สิ่งแวดลอม
5) มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ2 ทั้งร=างกายและจิตใจ
3.3 ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เปZ น วิช าที่ มุ=งพั ฒ นาผู เรี ย นใหมี ความรูอย= างกวางขวาง มี คุณ ธรรม มี โลกทั ศน2 ที่ กวางไกล
มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปZนผูมีความรู คิดอย=างมีเหตุผลสามารถใชภาษา
ในการติดต=อสื่อสารความหมายไดดี ตระหนักในคุณค=าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และประชาคมนานาชาติ
เพื่อเปZนบัณฑิตที่สมบูรณ2ทั้งร=างกายและจิตใจ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตน
อยู=ในสังคมไดเปZนอย=างดี
3.4 วัตถุประสงค2ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) เพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปZนพลเมืองดี ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย2เปZนประมุข และปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
2) เพื่อเสริมสรางความสามารถในการใชภาษา การคิด การแกปaญหา ความเขาใจตนเองและผูอื่น
การรูเท=าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยู=ในสังคมไดอย=างมีความสุข
3) เพื่ อสรางความตระหนั กในคุ ณ ค= าของศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การอนุ รั กษ2 ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดลอม
4) เพื่อพัฒนาทักษะการใชวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการเรียนรูและการดํารงชีวิต
17. กําหนดการเปIดสอน
เปdดสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 ตั้งแต=ภาคการศึกษาที่ 1
ป[การศึกษา 2554 เปZนตนไป
18. อาจารย"ผู.สอน
อาจารย2 ผู สอนมี ทั้ งอาจารย2 ป ระจํ า จากคณะต= า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี และอาจารย2พิเศษที่มหาวิทยาลัยเชิญมา ทั้งนี้อาจารย2ผูสอน
จะตองเปZนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไปเปZนบัณฑิตที่เปZนไป
ตามปรั ช ญาของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ อ าจารย2 ผู สอนวิ ช าเดี ย วกั น จะตองร= ว มกั น จั ด ทํ า
รายละเอียดของวิชา เพื่อใหการสอนเปZนไปในแนวเดียวกัน
19. นักศึกษา
นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร ที่นํารายวิชาศึกษาทั่วไป
ตามหลักสูตรนี้บรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น
20. หลักสูตร
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
จังหวัดปทุมธานี มีแนวคิดดังนี้
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1) โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ครอบคลุ มสาระของกลุ= มวิชามนุ ษยศาสตร2และสั งคมศาสตร2
กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร2คณิตศาสตร2และเทคโนโลยี รวมกันไม=นอยกว=า 30
หน=วยกิต ซึ่งเปZนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
2) โครงสรางหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ตอบสนองต= อ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค2
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2 จังหวัดปทุมธานี
21. โครงสร.างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบดวย 3 กลุ=มวิชา ดังต=อไปนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ=มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หน=วยกิต
9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน
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 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3-0-6)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
9000204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Fundamental Knowledge of Law
เลือกเรียน
2 หน=วยกิต
9000205 สิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Living
9000302 วิทยาศาสตร2เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
เลือกเรียน
2
หน=วยกิต
9000303 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
Thinking and Decision Making
9000304 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Exercise for Quality of Life Development
22. การพัฒนาผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน
ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปZนดังนี้
9.1 คุณธรรม จริยธรรม
9.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการปaญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจ ทางค=านิยม และ
ความรูสึกของผูอื่น
2) แสดงออกซึ่ ง พ ฤติ ก รรมทางดานคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เช= น มี วิ นั ย
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย2สุจริต เสียสละ
3) ประพฤติ ต นเปZ น แบบอย= า งที่ ดี ต= อ ผู อื่ น ทั้ งทางกาย วาจา และใจปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและขอบังคับต=างๆ ขององค2กรและสังคม
9.1.2 กลยุทธ2การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวของ
2) บรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณ2 หรือผูนําในแต=ละศาสนา
3) สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายร=วมกัน
4) ผูสอนแสดงแบบอย=างที่ดี
9.1.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2) ใหทํางานเปZนกลุ=มและรายงานผลงาน
3) กําหนดหัวขอทางคุณธรรมและจริยธรรมใหผูเรียนอภิปราย
4) สรางแบบสอบถามใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น
9.2 ความรู
9.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีองค2ความรูพื้นฐานทั่วไปอย=างกวางขวางและเปZนระบบ และเขาใจหลักการใน
การดํารงชีวิต
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2) มี ค วามเขาใจเกี่ ย วกั บ ความกาวหนาของความรูเฉพาะดาน และตระหนั กถึ ง
งานวิจัยในปaจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปaญหา
3) ตระหนั ก ในธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ กฎระเบี ย บ ขอบั ง คั บ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ2
9.2.2 กลยุทธ2การสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) อภิปรายเปZนกลุ=มโดยใหผูสอนตั้งคําถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผูเรียนเปZนศูนย2กลาง
2) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
3) ใหคนควาทํารายงาน
4) ศึกษานอกสถานที่
5) การสาธิตและฝ_กภายในหองปฏิบัติการ
9.2.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและใหคะแนน
2) ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา
3) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
4) ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานที่
9.3 ทักษะทางปaญญา
9.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปaญญา
1) สามารถคนหาขอเท็ จ จริ ง ทํ า ความเขาใจและประเมิ น ขอมู ล แนวคิ ด และ
หลั กฐานใหม= ๆ จากแหล= งขอมู ล ที่ ห ลากหลาย และใชขอมู ล ที่ ไดในการแกไขปa ญ หาและงานอื่ น ๆ
ดวยตนเอง
2) สามารถศึ ก ษาปa ญ หาที่ ค= อ นขางซั บ ซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอย=างสรางสรรค2 โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณ2ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3) สามารถใชทั ก ษะและความเขาใจในเนื้ อ หาสาระในการแกไขปa ญ หาได
อย=างเหมาะสม
9.3.2 กลยุทธ2การสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปaญญา
1) ศึกษาโดยการใชกรณีศึกษา
2) อภิปรายเปZนกลุ=ม
3) พัฒนางานที่ไดรับมอบหมาย
4) กําหนดใหมีรายวิชาที่ตองใชทักษะในการคํานวณ
9.3.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปaญญา
1) ประเมินโดยการสอบ
2) ประเมินโดยการเขียนรายงาน
3) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
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9.4 ทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
9.4.1 ผลการเรี ย นรู ดานทั ก ษะความสั ม พั น ธ2 ร ะหว= า งตั ว บุ ค คลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
1) มีส=วนช=วยเอื้อต=อการแกปaญหาในกลุ=มไดอย=างสรางสรรค2
2) สามารถแสดงความเปZนผูนํา และรูจักใชนวัตกรรมในการแกไขปaญหา
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห2ปaญ หาไดอย=างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ=ม
4) รับผิดชอบในการเรียนรู รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพอย=างต=อเนื่อง
9.4.2 กลยุทธ2การสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) มอบหมายงานเปZนกลุ=มย=อยและแบ=งหนาที่ความรับผิดชอบ
2) ศึกษาโดยใชกรณีศึกษา
9.4.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใหผูเรียนประเมินซึ่งกันและกัน และประเมินตนเอง
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
3) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
9.5 ทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ศึ กษาและทํ าความเขาใจในประเด็ น ปa ญ หา และเลื อกใชเทคนิ คทางสถิ ติ ห รื อ
คณิตศาสตร2อย=างเหมาะสมเพื่อแกไขปaญหา
2) สื่อสารไดอย=างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุ=มบุคคลที่แตกต=างกันได
3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลแปลความหมาย
และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอย=างสม่ําเสมอ
9.5.2 กลยุทธ2การสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทดสอบความสามารถดานภาษาโดยการสอบและการสัมภาษณ2
2) บูรณาการการใชเทคโนโลยีในรายวิชาที่เกี่ยวของ
3) แกปaญหาโจทย2โดยใชคณิตศาสตร2หรือสถิติ
9.5.3 กลยุทธ2การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจากการสอบขอเขียนและสอบปากเปล=า
2) ประเมินผลการใชคอมพิวเตอร2
3) แกปaญหาโจทย2ทางคณิตศาสตร2
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10. มาตรฐานผลการเรียนรู.ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สามารถจัดการปaญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใชดุลยพินิจ ทางค=านิยม และความรูสึก
ของผูอื่น
2) แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมทางดานคุ ณธรรมและจริ ยธรรม เช= น มี วินั ย มี ความรับผิ ดชอบ
ซื่อสัตย2สุจริต เสียสละ
3) ประพฤติตนเปZนแบบอย=างที่ดีต=อผูอื่นทั้งทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับต=างๆ ขององค2กรและสังคม
10.2 ดานความรู
1) มี อ งค2 ค วามรู พื้ น ฐานทั่ ว ไปอย= า งกวางขวางและเปZ น ระบบ และเขาใจหลั ก การ
ในการดํารงชีวิต
2) มี ความเขาใจเกี่ ยวกั บความกาวหนาของความรู เฉพาะดาน และตระหนั กถึ งงานวิ จั ย
ในปaจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปaญหา
3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ2
10.3 ดานทักษะทางปaญญา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทํ าความเขาใจและประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหม= ๆ
จากแหล=งขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปaญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง
2) สามารถศึ ก ษาปa ญหาที่ ค= อ นขางซั บ ซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ไดอย= างสรางสรรค2 โดยคํ านึ งถึ งความรู ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ2 ทางภาคปฏิ บั ติ และผลกระทบ
จากการตัดสินใจ
3) สามารถใชทักษะและความเขาใจในเนื้อหาสาระในการแกไขปaญหาไดอย=างเหมาะสม
10.4 ดานทักษะความสัมพันธ2ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีส=วนช=วยและเอื้อต=อการแกปaญหาในกลุ=มไดอย=างสรางสรรค2
2) สามารถแสดงความเปZนผูนํา และรูจักใชนวัตกรรมในการแกปaญหา
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห2ปaญหาไดอย=างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ=ม
4) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอย=างต=อเนื่อง
10.5 ดานทักษะการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปaญหา และเลือกใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร2
อย=างเหมาะสมเพื่อแกไขปaญหา
2) สื่อสารไดอย=างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอ
ที่เหมาะสมสําหรับกลุ=มบุคคลที่แตกต=างกันได
3) ใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็ บรวบรวมขอมู ล ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศอย=างสม่ําเสมอ

1

มนุษย2กับการดําเนินชีวิต

2

พลวัตทางสังคม

3

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

4

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

5

สิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต

6

สุนทรียภาพของชีวิต

7

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

8

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

9

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

10

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

11

วิทยาศาสตร2เพื่อคุณภาพชีวิต

12

การคิดและการตัดสินใจ

13

การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ทักษะทางปaญญา
1

2

3

4 ทักษะทางสังคม
1

2

3

ความรับผิดชอบหลัก

4

5 ทักษะการ
วิเคราะห2ฯ
1
2
3

ความรับผิดชอบรอง
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู.สู8กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
1 คุณธรรม
2 ความรู
จริยธรรม
ลําดับ
Course
1
2
3
1
2
3
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11. คําอธิบายประกอบรหัสวิชา
ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 11.1
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปZนตัวเลข 7 หลัก ดังต=อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก เปZนหมวดวิชา
2. เลขตัวที่ 4 บ=งบอกถึงระดับความยากง=ายหรือชั้นป[
3. เลขตัวที่ 5 บ=งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ=มภาษา
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ=มมนุษยศาสตร2 และสังคมศาสตร2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ=มคณิตศาสตร2 และวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี
4. เลขตัวที่ 6 และ 7 บ=งบอกถึงลําดับก=อนหลังรายวิชา
12. คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟaง การพูด การอ=าน
การเขี ย น ทั ก ษะการย= อ ความ การสรุ ป ความ การขยายความ การแปลความ การตี ค วาม และ
การพิ จ ารณาสารเชิ งชวนเชื่ อ หรื อ เบี่ ย งเบน การนํ า เสนอสารดวยวาจา ลายลั ก ษณ2 อั ก ษร และ
การใชสื่อผสมในทางวิชาการ และสถานการณ2จริงในชีวิตประจําวัน
9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝ_ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการฟa ง การพู ด การอ= า นและการเขี ย น การสื่ อ สาร
ในสถานการณ2ต=าง ๆ โดยคํานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนําตนเองและ
ผู อื่ น การทั ก ทาย การกล= า วลา การถามขอมู ล ส= ว นบุ ค คล การถามขอมู ล การซื้ อ สิ น คา
การบอกทิศทางและสถานที่ตั้ง การนัดหมาย การเชิญ การขอรอง การขอบคุณ การแสดงความรูสึก
การแสดงความคิดเห็น การอธิบายลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใช
9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
ฝ_ ก และพั ฒ นาการใชภาษาอั ง กฤษ การฟa ง การพู ด การอ= า น และการเขี ย น
เชิงบูรณาการ การเขียนสรุปหัวขอเรื่องและจับใจความสําคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต2ใช
ในการศึกษาคนควาและพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
9000201 มนุษย"กับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Man and Life Enhancement
การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมปa จ จุ บั น พฤติ ก รรมมนุ ษ ย2 ความเขาใจตนเองและผู อื่ น
คุณธรรมและจริยธรรม การรูเท=าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวใหเขากับ
สังคมและสิ่งแวดลอม การแกปaญหา และพัฒนาปaญญาก=อใหเกิดสันติสุขและสันติภาพ
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รหัสวิชา
9000202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
พลวัตทางสังคม
3(3-0-6)
Social Dynamics
พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย
และการพัฒนาประเทศ วิเคราะห2สภาวการณ2 ปaจจุบันของสังคมโลก ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ที่มีผลกระทบต=อสังคมไทย
9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3-0-6)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชจริ ย วั ต ร พระราชกรณี ย กิ จ พระราชนิ พ นธ2 ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ พอเพี ยง การพั ฒ นาสั งคมและเศรษฐกิ จอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ และการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามพระบรมราชโอวาท และพระราชดําริ
9000204 ความรู.พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Fundamental Knowledge of Law
สิทธิและหนาที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจงเกิด การรับบุตร
บุญธรรม เกณฑ2เขาศึกษา การทําบัตรประชาชน การรับราชการ การหมั้น การสมรส การหย=า มรดก
กู ยื มเงิน ค้ํ า ประกั น การประกั น ภั ย จํ า นอง จํ า นํ า ซื้ อขาย ขายฝาก เช= าทรั พย2 เช= า ซื้ อ กฎหมาย
แรงงาน ยาเสพติ ด ใหโทษ กฎหมายที่ ดิ น การรองทุ ก ข2 เนื่ อ งจากการไดรั บ ความเดื อ ดรอน
จากเจาหนาที่ของรัฐ การฟ}องศาล ปกครอง การคุมครองผูประสบภัยจากรถ กฎหมายเกี่ยวกับขอมูล
ข=าวสาร
9000205 สิ่งแวดล.อมกับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Environment and Living
ลักษณะทางกายภาพของโลก คุณค=าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนวทางการแกปaญหาการเกิดภัยพิบัติ มลพิษ
การสูญเสียทรัพยากร การสรางจิตสํานึกใหเห็นคุณค=าของการอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติใหดํารงอยู=
อย=างยั่งยืน
9000206 สุนทรียภาพของชีวิต
2(2-0-4)
Aesthetics for Life
การจําแนกขอแตกต=างในศาสตร2ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร2เชิง
การคิดกับสุนทรียศาสตร2เชิงพฤติกรรม ความสําคัญของการรับรูกับความเปZนมาของศาสตร2 ทัศนศิลป‰
ศิลปะดนตรี ศิลปะการแสดงผ= านขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณค=า เพื่ อใหไดมาซึ่ งประสบการณ2 ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
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รหัสวิชา
9000301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Living
การใชคอมพิ ว เตอร2 เบื้ อ งตน ใหสามารถใชโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ดานการจั ด การ
เอกสาร การนํ า เสนอขอมู ล และการจั ด ตารางการทํ างาน ศึ กษาเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนทเศ ที่มีอิทธิพลและผลกระทบต=อชีวิตและสังคม และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล การเลือกแหล=งสารสนเทศ การวิเคราะห2
การประเมินคุณค=าสารสนเทศและการใชอินเทอร2เน็ต
9000302 วิทยาศาสตร"เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
การนํ า ความรู ดานวิ ท ยาศาสตร2 และทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร2
วิธีการส=งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีต=อมนุษย2
9000303 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย2 การพั ฒ นาทักษะการคิด การแกปaญ หา
การตัดสินใจและการประยุกต2ใช
9000304 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Exercise for Quality of Life Development
ประวัติ ปรัชญา ขอบข=าย ความหมาย ความมุ=งหมายและประโยชน2ของการออกกําลัง
กาย หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การจัดการแข= งขัน กีฬาทุ กระดับ การเปZน ผูเล=นและผูดูที่ดี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล=นกีฬา การละเล=นพื้นเมืองของไทย การเล=นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม และการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบข.อแตกต8างระหว8างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง

ตารางเปรียบเทียบข.อมูลระหว8างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
1. ปรัชญาของหลักสูตร
1. ปรัชญา
- ปรับปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความสามารถในวิ ช าชี พ
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
จิตวิทยา สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปพัฒนาตนเอง สรางสรรค2สังคม พัฒนาตนอย=างสมดุล
และผูอื่น มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเปZนสมาชิก
ที่ดีของสังคม
2. ความสําคัญ
2. ความสําคัญ
- เพิ่มความสําคัญ
จิตวิทยาเปZนศาสตร2และวิชาชีพที่ทําใหเกิดความเขาใจ
ตนเองและผู อื่ น ยอมรั บ ความแตกต= า งระหว= า งบุ ค คล
สามารถพั ฒ นาตนเอง ผู อื่ น และสั ง คมอย= า งเหมาะสม
ปรับตัวและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น รวมทั้งช=วยเหลือ
บุคคลอื่นใหอยู=ในสังคมไดอย=างมีความสุข
3. วัตถุประสงค"
3. วัตถุประสงค"
- ปรับวัตถุประสงค2
3.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะ 3.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได
และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา
อย= างมี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ และ
3.2เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูทางจิตวิทยา เปZนแบบอย=างที่ดี
ไปพัฒนาตนเอง ผูอื่น และอยู=ร=วมกันไดอย=างเปZนสุข
3.2เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีความรู ความสามารถ มี ทักษะ
และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา
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โครงสร.างหลักสูตร
4. วิชาบังคับ เรียนรายวิชาต=อไปนี้

4. วิชาบังคับ เรียนรายวิชาต=อไปนี้
2512202 สุขภาพจิต

2511301 มนุษยสัมพันธ2

3(3-0-6)

2512601 จิตวิทยาการปรึกษา
2513306 กระบวนการกลุ=ม
5. แขนงจิตวิทยาการแนะแนว
2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2512502 จิตวิทยาการแนะแนว

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

2513502 การจัดและการบริหาร

3(3-0-6)

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

หมายเหตุ

3(3-0-6) - ยายมาจากวิชาเลือก
- ยายไปกลุ=มวิชาเลือก
2513319 กลุ=มสัมพันธ2
3(3-0-6) - รายวิชาใหม=
2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชาและหน=วยกิต
- ปdดรายวิชา
5. กลุ8มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
- ปรับเปZนกลุ=มวิชา
- ยายไปกลุ=มวิชาเลือก
2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
3(2-2-5) - ยายมาจากวิชาเลือก
- ปdดรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
3.3เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยา 3.3เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใหมี ค วามสามารถนํ า ความรู
ทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แกไขปaญหาและพัฒนาตนเอง
ไดอย=างมีคุณธรรมและคุณภาพ
3.4เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใหสามารถคนควาวิ จั ย และพั ฒ นา ผูอื่น ใหอยู=ร=วมกันไดอย=างมีความสุข
วิชาชีพจิตวิทยา
3.4เพื่ อผลิตบัณ ฑิ ตใหมี ความเขาใจ เห็ น คุณ ค=าตนเอง
และผูอื่นตามความเปZนจริง
3.5เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใหสามารถคนควา วิ จั ย และพั ฒ นา
วิชาชีพจิตวิทยา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
งานแนะแนว
2513605 การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษา
ในการแนะแนว

2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาแนะแนว
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
แนะแนว
6. แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน
2512703 จิตวิทยาสุขภาพ
2513308 จิตวิทยาชุมชน
2513316 จิตวิทยาเพศและสังคม

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
3(2-2-5)

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

- ปdดรายวิชา
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
2513608 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา
แบบรายบุคคล
2513609 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา
แบบกลุ=ม
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนว
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนว
6. กลุ8มวิชาจิตวิทยาชุมชน
2512703 จิตวิทยาเพื่อการป}องกันและ
การส=งเสริมสุขภาพ
2513308 จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน
2513316 จิตวิทยาความแตกต=างทางเพศ
และสังคม

3(2-2-5) - รายวิชาใหม=
3(2-2-5) - รายวิชาใหม=
3(2-2-5) - รายวิชาใหม=
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชา
3(2-2-5) - ปรับชื่อวิชา
- ปรับเปZนกลุ=มวิชา
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
- ปdดรายวิชา
- ปdดรายวิชา
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2513606 การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาใน 3(2-2-5)
ชุมชน
2513701 จิตวิทยาการติดต=อสื่อสารและ
3(3-0-6)

หมายเหตุ

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555

หมายเหตุ

2513715 จิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห2 3(3-0-6) - รายวิชาใหม=
2513716 จิตวิทยาการสรางความเขมแข็งใน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม=
ชุมชน
7. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
- ปรับเปZนกลุ=มวิชา
7. กลุ8มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 3(3-0-6) 2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ 3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
เบื้องตน
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 3(3-0-6)
- ยายไปกลุ=มวิชาเลือก
2513705 การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาใน 3(2-2-5)
- ปdดรายวิชา
อุตสาหกรรมและองค2การ
2513718 การทดสอบและการประเมินผล
3(3-0-6) - รายวิชาใหม=
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
2513719 การพัฒนาองค2การ
3(3-0-6) - รายวิชาใหม=
8. วิชาเลือก
8. วิชาเลือก
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
- ตัดออก
1551117 การฟaงและพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5) - รายวิชาใหม=
เพื่อการสื่อสาร 1
2511301 มนุษยสัมพันธ2
3(3-0-6) - ยายมาจากกลุ=มวิชาบังคับ
2512202 สุขภาพจิต
3(3-0-6)
- ยายไปกลุ=มวิชาบังคับ
2512213 พุทธจิตวิทยา
3(3-0-6)
- ปdดรายวิชา
2512301 จิตวิทยาความสัมพันธ2ระหว=าง
3(3-0-6)
- ปdดรายวิชา
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การชักชวน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
บุคคล
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555

3(2-2-5)

2512706 จิตวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพองค2การ 3(3-0-6)
2513601 การใหคําปรึกษาครอบครัว
2513706 จิตวิทยาการปรึกษา
และประนีประนอม

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

9. กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ

หมายเหตุ

2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 3(3-0-6) - ยายมาจากวิ ช าเฉพาะแขนง
จิตวิทยาการแนะแนว
- ย า ย ไป ก ลุ= ม วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
การปรึกษาและแนะแนว
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
3(3-0-6) - ยายมาจากวิ ช าเฉพาะแขนง
จิตวิทยาอุสาหกรรมและองค2การ
- ปdดรายวิชา
2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงาม
3(3-0-6) - รายวิชาใหม=
ส=วนบุคคล
2513601 การปรึกษาครอบครัว
3(3-0-6) - ปรับชื่อวิชา
- ปdดรายวิชา
2513717 การจัดการความขัดแยงและ
3(3-0-6) รายวิชาใหม=
การเจรจาต=อรอง
9. กลุ8มวิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ
2513802 การเตรียมฝ_กสหกิจศึกษา
1(45) - รายวิชาใหม=
วิชาชีพจิตวิทยา
2514802 การฝ_กสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา 6(640) - รายวิชาใหม=
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หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 3(3-0-6)
ไม=มี
- ตัดออก
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.
ไม8มี
1551117 การฟMงและพูดภาษาอังกฤษ
- รายวิชาใหม=
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

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
Psychology of Personality
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ
ทฤษ ฎี บุ ค ลิ ก ภ าพ การวิ เ คราะห2 แ ละการจํ า แน ก
บุ ค ลิ ก ภาพ การวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ แนวทางในการพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภ าพ ใน ด าน ต= างๆ ได แ ก= ม ารย าท สั งค ม
การแต=งกาย ความเชื่อมั่นในตนเอง ความกลาแสดงออก
เปZ น ตน ความสั ม พั น ธ2 ข องบุ ค ลิ ก ภาพกั บ สั ง คมและ
วัฒนธรรมของบุคคลในทองถิ่นและชุมชน
2511301 มนุษยสัมพันธ"
3(3-0-6)
Human Relationships
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และความสํ า คั ญ ของ
มนุษยสัมพันธ2 ธรรมชาติของมนุษย2 ความตองการของ
มนุ ษ ย2 การศึ ก ษาตนเองและผู อื่ น เพื่ อ เปZ น พื้ น ฐานใน
การสรางความสั ม พั น ธ2 ที่ ดี ต= อ กั น หลั ก การ ทฤษฎี
เทคนิคการสรางความสัมพันธ2อันดีกับบุคคล ชุมชน และ
ในองค2การ มนุษยสัมพันธ2กับการบริหารงาน การทํางาน
ร=วมกันและการประสานงานในชุมชนและองค2การ

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
communicative games and activities
2511203 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Psychology of Personality
ความหมายและความสํ าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวิเคราะห2และการจําแนกบุคลิกภาพ
การวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ แนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
ความสัมพันธ2ของบุคลิกภาพกับสังคมและวัฒ นธรรมของ
บุคคลในทองถิ่นและชุมชน
2511301 มนุษยสัมพันธ"
3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Human Relations
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ศึ ก ษาแนวความคิ ด และความสํ า คั ญ ของ
มนุ ษ ยสั มพั น ธ2 ธรรมชาติ ของมนุ ษย2 การศึ กษาตนเอง
และผูอื่น เพื่อเปZนพื้นฐานในการสรางความสัมพันธ2ที่ดีต=อ
กัน แนวคิ ดและเทคนิ คการสรางมนุ ษยสั มพั น ธ2 ระหว=าง
บุ คคล มนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 กับ การบริ ห ารงาน การทํ างาน
ร=วมกันและการประสานงานในชุมชนและองค2การ
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หมายเหตุ
2512202 สุขภาพจิต
3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Mental Health
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต
ปaจจัยที่มีผลต=อสุขภาพจิต สาเหตุและลักษณะอาการของ
ผู มี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต กระบวนการและกลไกใน
การปรับ ตั ว การป} องกั น และแกไข ตลอดจนการส= งเสริ ม
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวันและในชุมชน
ไม=มี

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

- ปdดรายวิชา

- ปรับคําอธิบายรายวิชา
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
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2512202 สุขภาพจิต
3(3-0-6)
Mental Health
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต
ความเปZ น มาของงานดานสุ ขภาพจิต ลั กษณะของผู ที่ มี
สุขภาพจิตดีและมีสุข การสํารวจบุคลิกภาพการปรับ ตัว
และสุ ข ภาพจิ ต ปa ญ หาสุ ขภาพจิ ต สาเหตุ แ ละลั กษณะ
อาการของผู มี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต การป} อ งกั น และ
การบํ าบั ด รั ก ษาความบกพร= อ งทางจิ ต การฟ“” น ฟู จิ ต ใจ
และการส=งเสริมสุขภาพจิตในชีวิตประจําวันและในชุมชน
2512213 พุทธจิตวิทยา
3(3-0-6)
Buddhist Psychology
ความเขาใจเบื้องตนในหลั กความเปZ นจริงที่
เปZนกลางตามธรรมชาติ ไดแก= ชีวิตและความเปZนไปของ
ชีวิต ระบบพัฒนามนุษย2ไดดวยไตรสิกขา สาระสําคัญของ
พุ ท ธจริ ย าในเรื่ องจิ ตและกรรม ศึ ก ษาหลั กปฏิ บั ติธ รรม
เพื่อการดํารงชีวิตที่เปZนสุขและสงบเย็น ฝ_กพัฒนาตนเอง
ตามแนวพุทธธรรม เนนการเรียนรูปริยัติและปฏิบัติควบคู=
กัน เพื่อใหบรรลุผลแห=งการปฏิบัติสู=ปฏิเวช
2512214 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
Psychological Measurement

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักการเบื้องตนในการวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยา กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทาง
จิ ต วิ ท ยา ประเภทและลั ก ษณะของแบบทดสอบทาง
จิ ต วิ ท ยา การเลื อ กใช แบ บ ท ดสอบ ท างจิ ต วิ ท ยา
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_กการใหคะแนน แปลผล เขี ยนรายงานทางจิตวิทยา
การประชุ ม ปรึ ก ษาเพื่ อ รายงานผลการทดสอบทาง
จิตวิทยา จรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา
2512301 จิตวิทยาความสัมพันธ"ระหว8างบุคคล
3(3-0-6)
Interpersonal Psychology
พื้ น ฐานการแสดงออกของพฤติ ก รรมของ
บุ ค คลในสั ง คม การปรั บ ตั ว ทางสั ง คม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ความแตกต=างระหว=างบุคคล ความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล
ใน ก ารทํ างาน ก ารส รางที ม งาน แ ล ะ ก ารส ราง
ความสั ม พั น ธ2 ในที ม งาน การนํ า แนวคิ ด และหลั ก การ
ของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อส=งเสริมความสัมพันธ2ระหว=าง
บุคคล ไดแก= หลักจิตวิทยามนุษยนิยม เปZนตน

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555

หมายเหตุ

Testing
หลักการเบื้องตนในการวัดและการทดสอบทาง
จิต วิท ยา กระบวนการทดสอบและการประเมิ น ผลทาง
จิ ต วิ ท ยา ประเภทและลั ก ษณะของแบบทดสอบทาง
จิ ต วิ ท ย า ก ารเลื อ ก ใช แ บ บ ท ด ส อ บ ท างจิ ต วิ ท ย า
การฝ_ กใหคะแนน และแปลผลแบบทดสอบทางจิตวิทยา
บางชนิด การเขียนรายงานทางจิตวิทยา จรรยาบรรณของ
ผูใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา การพัฒนาแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา
ไม=มี
- ปdดรายวิชา
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หมายเหตุ
3(3-0-6)
2512303 จิตวิทยาการจูงใจ
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Motivation Psychology
แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ กระบวนการจูงใจ
ทักษะและพฤติกรรมการติดต=อสื่อสาร การเจรจาต=อรอง
การนํ า หลั ก จิ ต วิ ท ยามาประยุ ก ต2 ใ ชในการโนมนาวใจ
แ น ว ท า ง ก า ร ส ร า ง แ ร ง จู ง ใจ เพื่ อ ให บุ ค ค ล เกิ ด
การเปลี่ย นแปลงทางเจตคติและพฤติ กรรมของบุ คคลใน
องค2การ

2512401 จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
Abnormal Psychology
ความหมาย ขอบข= า ย และความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ ประวั ติ ค วามเปZ น มาของ
ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ประเภทและลั ก ษณะอาการของ
ความผิดปกติทางจิต ไดแก= ภาวะเครียด การปรับตั ว
ที่ผิดปกติ บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระแปรปรวน
โรคประสาท โรคจิต เปZนตน ปaจจัยทางดานกายภาพและ
ชีววิทยาที่มีอิทธิพลต=อความผิดปกติทางจิต การป}องกัน
การช=วยเหลือและการบําบัดรักษาความผิดปกติทางจิต

3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2512401 จิตวิทยาอปกติ
Abnormal Psychology
ความหมาย ขอบข=าย และความเขาใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ ประวัติความเปZนมาของความผิดปกติ
ทางจิ ต ประเภทและลั ก ษณะอาการของความผิ ด ปกติ
ทางจิ ต ภาวะเครี ย ด การปรับ ตั ว ที่ ผิ ด ปกติ บุ คลิ ก ภาพ
แปรปรวน โรคจิ ต สรี ระแปรปรวน โรคประสาท โรคจิ ต
ปaจจัยทางดานกายภาพและชีววิทยาที่มีอิทธิพลต=อความ
ผิ ด ป ก ติ ท างจิ ต ก ารป} อ งกั น ก ารช= ว ย เห ลื อ แ ล ะ
การบํ าบั ดรักษาความผิ ดปกติ ท างจิต แหล= งบริการและ
การช=วยเหลือบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
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2512303 จิตวิทยาการจูงใจ 3(3-0-6)
Motivational Psychology
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจู ง ใจ พฤติ ก รรม
การติดต=อสื่อสารและการจูงใจบุคคลในองค2การ ทักษะ
การติ ด ต= อ สื่ อ สารระหว= า งบุ ค คล การเจรจาต= อ รอง
การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการจูงใจและการโนมนาวใจ
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติและพฤติกรรม
ของบุคคลในองค2การ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
2512502 จิตวิทยาการแนะแนว 3(3-0-6)
Guidance Psychology
ความหมาย ประวัติ ปรัช ญา หลั กการของ
จิ ต วิ ท ยาการแนะแนว จรรยาบรรณของนั ก แนะแนว
กระบวนการและเทคนิ ค ในการใหบริ ก ารแนะแนว
รู ป แบบของการจั ด บริ ก ารแนะแนว การจั ด กิ จ กรรม
แนะแนวเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คล บทบาทของ
บุคลากรในงานแนะแนว การบริห ารงานแนะแนว และ
การประเมินผลการจัดบริการแนะแนว

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องต.น 3(3-0-6)
- ปรับชื่อวิชา
Introduction to Guidance Psychology - ปรับคําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ประวั ติ ปรั ช ญา หลั ก การของ
จิ ต วิ ท ยาการแนะแนว จรรยาบรรณของนั ก แนะแนว
บทบาทของบุคลากรในงานแนะแนว และการบริหารงาน
แนะแนว กระบวนการและเทคนิ ค ในการใหบริ ก าร
แนะแนว บริ ก ารสํ า รวจนั ก เรี ย นเปZ น รายบุ ค คล บริ ก าร
สนเทศ บริ ก ารใหคํ า ปรึ ก ษา บริ ก ารจั ด วางตั ว บุ ค คล
บริ ก ารติ ด ตามผล การจั ด กิ จ กรรมแนะแนวเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของบุคคล
ไม=มี
- ปdดรายวิชา

- ปรับชื่อวิชา
- ปรับหน=วยกิต
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
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2512503 เทคนิคการเก็บรวบรวมข.อมูล
เปHนรายบุคคล
3(3-0-6)
Individual Inventory
เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ต= า งๆ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว บุ ค คล เช= น การสั ง เกต
การสัมภาษณ2 การใชแบบสอบถาม ฯลฯ การเก็บรักษา
ขอมูล การคัดเลือกและการวิเคราะห2ขอมูล และการนํา
ขอมูลไปใชในการแนะแนวอย=างมีประสิทธิภาพ
2512601 จิตวิทยาการปรึกษา 3(2-2-5)
2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต.น 3(3-0-6)
Counseling Psychology
Introduction to Counseling
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยา
Psychology

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของจิ ต วิ ท ยา
การปรึ กษา แนวคิ ด และทฤษฎี ของจิ ตวิ ทยาการปรึ กษา
รูปแบบและกระบวนการของจิตวิทยาการปรึกษา บทบาท
หนาที่ และจรรยาบรรณของผูใหบริการปรึกษา
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม 3(3-0-6)
- ปรับชื่อวิชา
Group Counseling
- ปรับหน=วยกิต
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการ
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรึกษา
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการปรึ ก ษา
แบบกลุ=ม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ กระบวนการปรึกษาแบบกลุ=ม
บทบาทหนาที่ของผูนํากลุ=ม ลักษณะผูนํากลุ=มที่ดี ลักษณะ
สมาชิกกลุ=มประเภทต=างๆ เทคนิคในการปรึกษาแบบกลุ=ม
และจรรยาบรรณการใหคําปรึกษาแบบกลุ=ม
- ปรับชื่อวิชา
2512703 จิตวิทยาการปyองกันและการส8งเสริม
สุขภาพ
3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Psychology of Primary Prevention
and Health Promotion
ความหมายและขอบข=ายของจิตวิทยาสุขภาพ
แบบแผนความสัมพันธ2ระหว=างจิตใจกับร=างกาย อิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมทางสังคมและทางกายภาพที่ส=งผลต=อ
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การปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีการใหคําปรึกษา หลักการ
ใหคํ าปรึก ษา จรรยาบรรณของผู ใหคํ าปรึ กษา รู ป แบบ
การใหคํ าปรึ ก ษา กระบวนการและ ทั ก ษะที่ จํ าเปZ น
ในการใหคําปรึกษา
2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม 3(2-2-5)
Group Counseling
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการ
ปรึกษา
ความหมายและความสําคัญของการปรึกษา
แบบกลุ=ม ทฤษฎี ที่เกี่ ย วของ กระบวนการใหคํ าปรึกษา
แบบกลุ=ม บทบาทหนาที่ของผูนํากลุ=ม ลักษณะผูนํากลุ=ม
ที่ดี ลักษณะสมาชิกกลุ=มประเภทต=างๆ เทคนิคในการให
คําปรึกษาแบบกลุ=ม ฝ_กปฏิบัติการจัดบริการใหคําปรึกษา
แบบกลุ=ม
2512703 จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Psychology
ความหมายและขอบข=ายของจิตวิทยาสุขภาพ
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสุขภาพ ปaจจัยทางดาน
จิ ต วิ ท ยาที่ มี ผ ลต= อ พฤติ ก รรมดานสุ ข ภาพ ความเชื่ อ
เกี่ ย ว กั บ สุ ข ภ าพ อ งค2 ป ร ะ ก อ บ ข อ งภ าว ะ เสี่ ย ง
ความเจ็บป^วย การป}องกันเบื้องตน การส=งเสริม
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หมายเหตุ
พฤติกรรมสุขภาพ และการจัดโปรแกรมพัฒนาสุขภาพ สุขภาพ นโยบาย เป}าหมาย และแนวทางในการป}องกัน
ของบุคคลในชุมชน
ปa ญ หาสุ ข ภาพเบื้ อ งตน การส= งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
การจัดโปรแกรมการป}องกันและพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
บุคคลในชุมชน
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
- ปรับชื่อวิชา
และองค"การ
3(3-0-6)
เบื้องต.น
3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Industrial and Organization
Introduction to Industrial and
Psychology
Organization Psychology
ความเปZนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
ความหมาย แนวคิด ความเปZนมา และขอบข=าย
องค2 ก าร วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและ ของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2 การ วิธีการศึกษาทาง
อ งค2 ก าร เป} าห ม าย ข อ งอ งค2 ก ารอุ ต ส าห ก รร ม จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค2 ก าร บทบาทหนาที่ ข อง
ความสัมพันธ2และผลกระทบระหว=างบุคคลในองค2การและ นั ก จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค2 ก าร ภ าวะผู นํ า
สิ่ ง แวดลอมในการทํ า งานกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คล ในองค2 ก าร การติ ด ต= อ สื่ อ สาร การบริ ห ารความขั ด แยง
ในการทํ า งาน ผู นํ า กั บ การทํ า งาน ความจั ด แยงใน ขวัญและแรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพและการออกแบบ
องค2การและการแกปaญหา แรงจูงใจในการทํางาน การ งาน ความปลอดภั ย ในสถานที่ ทํ างาน ประยุ ก ต2 ใชหลั ก
ควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน การออกแบบงานและหนาที่ ของ จิ ต วิ ท ยาในการแกไขปa ญ หาในวงการอุ ต สาหกรรมและ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
องค2การ
2512706 จิตวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพ
ไม=มี
- ปdดรายวิชา
องค"การ
3(3-0-6)
Psychology of Organization
Effectiveness
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หมายเหตุ
-

2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
มนุษย"
3(3-0-6)
Psychology of Human Resource
Management
แนวคิด ความสําคัญและการนําหลักการทาง
จิ ต วิ ท ยามาประยุ ก ต2 ใชในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย2
ในองค2 การ การวิ เคราะห2 งานและการวางแผนกํ าลั งคน
การสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การบรรจุ บุ ค คล
ในการทํ างาน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน หลั ก การ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย2ในภาครัฐและเอกชน
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องค2ประกอบที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานขององค2การ
บทบาทของนักจิตวิทยาใน
การพัฒนาองค2การ การเรียนรูวัฒนธรรมในองค2การ เช=น
บทบาท บรรทัดฐาน ค=านิยม ความเชื่อ สังคมประกิตใน
องค2การ การวินิจฉัยปaญหาเพื่อพัฒนาองค2การ ทฤษฎี
หลักการและวิธีการทางจิตวิทยา ที่ใชในการแกปaญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพขององค2การ เช=น การพัฒนา
ทีมงาน การกระจายงาน การประสานงาน และการลด
ปaญหาความขัดแยง
2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร
มนุษย"
3(3-0-6)
Psychology of Human Resource
Management
ศึกษาความหมายและความสําคัญของจิตวิทยา
การบริห ารทรั พยากรมนุ ษย2 แนวความคิ ด ทฤษฎี และ
หลั ก การในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย2 จิ ต วิ ท ยา
ที่ เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องบุ ค คล การจู ง ใจ ขวั ญ และ
ความพึ งพ อใจ ความสั ม พั น ธ2 ร ะห ว= า งบุ คคลและ
การติ ด ต= อ สื่ อ สารในการทํ างาน การนํ า หลั ก จิ ต วิ ท ยา
มาประยุ ก ต2 ใ นการสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค คล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห2งาน
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การวางแผนกําลังคน การฝ_กอบรมและการพัฒนา
การสรางทีมงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย2
ในภาคธุรกิจและเอกชน
2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
Psychology of the Hospitality
Industry
ศึ ก ษ าแน วความ คิ ด แล ะท ฤษ ฎี พื้ น ฐาน
ท างจิ ต วิ ท ย าที่ นํ าม าป ระ ยุ ก ต2 ใช ใน ก ารบ ริ ก าร
หลั ก มนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 พฤติ ก รรมการติ ด ต= อ สื่ อ สารที่ มี
อิทธิพลต=อเจตคติ ค=านิยม พฤติกรรมของบุคคล หลัก
และเทคนิ ค การใหบริ ก าร การบริ ห ารและพั ฒ นางาน
บริการ บุคลิกภาพและจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
งานบริการ
2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร"
สําหรับสาขาจิตวิทยา 3(2-2-5)
Statistic and Computer Program for
Psychology Program
สถิ ติ พื้ น ฐานสํ า หรั บ งานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
การวิเคราะห2 ขอมูล การรายงานผล การวัดแนวโนม
เขาสู=ส=วนกลางและการกระจายของขอมูล การวิเคราะห2
ความแปรปรวน การทดสอบสมมุติฐาน และการใช
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2512710 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Psychology of the Hospitality
Industry
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นํามา
ประยุกต2ใชในการบริการ หลักมนุษยสัมพันธ2 พฤติกรรม
การติ ด ต= อสื่ อส ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต= อ เจต คติ ค= านิ ย ม
พฤติ ก รรมของบุ ค คล หลั ก และเทคนิ ค การใหบริ ก าร
การบริหารและพัฒนางานบริการ บุคลิกภาพและจริยธรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานบริการ
2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร"
- ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับสาขาจิตวิทยา 3(2-2-5)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Statistics and Computer Program for
Psychology Program
สถิ ติ พื้ น ฐานสํ า หรั บ งานวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
การวิเคราะห2ขอมูล การรายงานผล การวัดแนวโนมเขาสู=
ส= ว นกลางและการกระจายของขอมู ล การทดสอบ
ความแตกต=างของค=าเฉลี่ย การวิเคราะห2ความแปรปรวน
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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 ระกอ บ ต= างๆ ที มี อิ ท ธิ พ ลต= อก ารรวม กลุ= ม
ารองค2ประกอบและพัฒนากของกลุ=ม การปฏิบัติงานและ
การปรับตัวของสมาชิกในกลุ=ม การสรางความยึดเหนี่ยว
ผูกพันในกลุ=ม การวิเคราะห2พฤติกรรมของผูนํากลุ=มและ
สมาชิ ก ในกลุ= ม การใชกระบวนการกลุ= ม พั ฒ นาความ
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และการแกปaญหากลุ=ม
2513308 จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
Community Psychology
ความหมายและความสํ าคั ญ ของจิ ต วิ ท ยา
ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน วิธีการศึกษา
และเทคนิ ค ทางจิ ต วิ ท ยาในการเก็ บ รวบรวมขอมู ล ใน
ชุมชน การประยุกต2ใชหลักจิตวิทยาในในการแกไขปaญหา
ในชุมชน การพัฒนาชุมชนแห=งการเรียนรู
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การหาค=าความสัมพันธ2 การทดสอบสมมติฐาน และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร2เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
การวิเคราะห2ขอมูลทางสถิติ
ไม=มี
- ปdดรายวิชา

2513308 จิตวิทยาชุมชนเบื้องต.น 3(3-0-6)
- ปรับชื่อวิชา
Introduction to Community
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Psychology
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน
และความรูเบื้องตนทางจิ ตวิทยาชุ มชน ความสําคั ญ ของ
จิตวิทยาชุมชน หนาที่และบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชน
วิธีการศึกษาและเทคนิ คทางจิตวิทยาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในชุมชน การประยุกต2ใชหลักจิตวิทยาในการ
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โปรแกรมคอมพิวเตอร2เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะห2ขอมูลทางสถิติ
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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 ตั วแปรทางสังคมที่ ทําใหเกิ ดพฤติ กรรม
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 ความเปZนผูนํา อิทธิพลของวัฒนธรรม
และโครงสรางทางสังคมต=อบุคลิกภาพ การเสริมสรางและ
เปลี่ยนเจตคติทางสังคม
2513310 จิตวิทยาการเปHนผู.นํา 3(3-0-6)
Psychology of Leadership
พฤติกรรมของผูนํา บทบาทและหนาที่ของ
ผู นํ า ระดั บ ต= า งๆ ในองค2 ก าร ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วของกั บ
ภาวะผู นํ า คุ ณ ลั ก ษณ ะผู นํ า ปa จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต= อ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลและกลุ= ม ทํ างาน ผู นํ ากั บ การปรั บ
พฤติกรรมที่เปZนปaญหาในองค2การ
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หมายเหตุ
ปฏิบัติงานในชุมชน การพัฒนาชุมชนแห=งการเรียนรู
2513309 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Social Psychology
ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม เปZ น ม า แ ล ะ
ความสําคั ญของจิตวิทยาสังคม ตั วแปรทางสั งคมที่ ทําให
เกิดพฤติกรรมทางสังคม ความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล กลุ=ม
และระหว=างกลุ=ม กระบวนการกลุ=ม ภาวะผูนํา อิทธิพล
ทางสั ง คมที่ มี ผ ลต= อ บุ ค ลิ ก ภาพ การเสริ ม สรางและ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2513310 จิตวิทยาการเปHนผู.นํา 3(3-0-6)
Psychology of Leadership
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของผู นํ า บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของผูนําระดับต=างๆ ในองค2การ
พฤติกรรมของผูนํา แบบของผูนํา อํานาจของผูนํา ทฤษฎี
ที่ เกี่ ย วของกั บ ภาวะผู นํ า บุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะ
ของผู นํ า อิ ท ธิ พ ลของผู นํ าต= อ พฤติ กรรมของบุ ค คลและ
กลุ= ม ทํ างาน การสรางมนุ ษ ยสั ม พั น ธ2 การบ ริ ห าร
ความขั ด แยงและการแกปa ญ หาในองค2 ก าร การพั ฒ นา
ตนเองและการเสริมสรางการเปZนผูนํา
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2513316 จิตวิทยาความแตกต8างเพศและ
3(3-0-6)
สังคม
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 นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ รวมถึงการถ=ายทอด
ทางสังคมเกี่ยวกับเพศที่มีผลต=อบุคลิกภาพ การดําเนินชีวิต
การทํางาน และครอบครัว
2513318 จิตวิทยาครอบครัว 3(3-0-6)
Family Psychology
ความหมายและธรรมชาติ ข องครอบครั ว
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว ระบบครอบครัว
บทบาทของครอบครั ว รู ป แบบความสั ม พั น ธ2 ภ ายใน
ครอบครั ว การส= ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ2 ข องสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ปa ญ หาของครอบครั ว รวมถึ ง แนวทางการ
ป}องกันและแกไขปaญหาครอบครัว
2513319 กลุ8มสัมพันธ"
3(2-2-5)
Group Dynamics
ความหมายและแนวคิดเกี่ ย วกั บ กลุ=มสั มพั น ธ2
ทฤษฎีกลุ=ม เทคนิคทางจิตวิทยาในการพัฒนากลุ=ม

หมายเหตุ
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา

- ปรับคําอธิบายรายวิชา

- รายวิชาใหม=
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2513316 จิตวิทยาเพศและสังคม
3(3-0-6)
Psychology of Gender and Society
ธรรมชาติและความหมายของเพศ ตัวชี้วัด
ทางเพศและพั ฒ นาการทางเพศ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความเปZนชายและหญิ ง บทบาททางเพศและพฤติกรรม
ทางสั ง คมของชายและหญิ ง นโยบายสาธารณ ะที่
เกี่ยวของกับเพศ การถ=ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับเพศที่มี
ผลต= อ บุ ค ลิ ก ภาพ การดํ าเนิ น ชี วิ ต การทํ า งาน และ
ครอบครัว
2513318 จิตวิทยาครอบครัว 3(3-0-6)
Family Psychology
ความหมายและธรรมชาติ ข องครอบครั ว
แนวคิดและทฤษฎี ทางจิ ตวิทยาครอบครัว บทบาทของ
ครอบครั ว ระบบครอบครั ว ความสมพั น ธ2 ภ ายใน
ครอบครั ว การใชอํ านาจในครอบครั ว ความขั ดแยง
และปaญหาของครอบครัว การป} องกัน และแกไขปa ญหา
ครอบครัว
ไม=มี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
ไม=มี

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
การปฏิ บั ติงานเชิ งระบบในงานแนะแนว บุ ค ลากรและ
หนาที่ของบุคลากรในการแนะแนว 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
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หมายเหตุ
ตลอดจนการฝ_กกลุ=มสัมพันธ2 เพื่อนําไปประยุกต2ใชในงาน
ดานจิตวิทยา
- รายวิชาใหม=
2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส8วนบุคคล
3(3-0-6)
Psychology for Personal Growth
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกต2
เพื่ อ ความเขาใจตนเอง การสํ า รวจคุ ณ ค= า ในตนเอง
การเลื อ กและตั ด สิ น ใจดวยตนเอง ปa จ จั ย ทางสั งคมและ
สิ่ ง แวดลอมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต= อ ชี วิ ต การยอมรั บ ในตนเอง
ตามความเปZนจริงเพื่อพัฒนาตนเต็มศักยภาพ
ไม=มี
- ปdดรายวิชา
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ไม=มี

ไม=มี

หมายเหตุ
- ปdดรายวิชา

- 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 ารป ระยุ ก ต2 ห ลั ก ก ารแ ล ะ วิ ธี ก ารให
คําปรึกษาเพื่อใหบริการปรึกษาแก=บุ คลากร เทคนิคของ
การใหคําปรึกษา ฝ_กทักษะใหคําปรึกษา การปฏิบัติการ
ใหคํ าปรึกษาและ การใหคําปรึกษากลุ= ม การใหความ
ช=วยเหลือบุคลากร การวิเคราะห2และประเมินผลการให
คําปรึกษา
2513606 การประยุกต"จิตวิทยาการปรึกษา
ในชุมชน
3(2-2-5)
Applications of Counseling
Psychology in Community
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยาการ
ปรึกษา
การประยุกต2หลักการและวิธีการใหคําปรึกษา
เพื่ อ ใหบริ ก ารแก= บุ ค ลากรในชุ ม ชน เทคนิ ค ของการให
คําปรึกษา เทคนิคกลุ=ม การฝ_กทักษะในการใหคําปรึกษา
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เพื่อใหความช=วยเหลือบุคลากรในชุมชน การประเมินผล
การใหคําปรึกษาในชุมชน
ไม=มี

ไม=มี
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หมายเหตุ
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2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 3(2-2-5) - รายวิชาใหม=
Counseling Skills and Techniques
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยา
การปรึกษาเบื้องต.น
วิธีและขั้ นตอนของการปรึกษา การวิเคราะห2
ผู ขอรั บ บริ ก ารปรึ ก ษา ทั ก ษะและเทคนิ ค ที่ ส= ง เสริ ม
การสรางสัมพันธภาพ การวิเคราะห2ปaญหา การปรับเปลี่ยน
เจตคติ ความคิ ด และพ ฤติ ก รรม การบั น ทึ กและ
ประเมินผลการบริการปรึกษา รวมทั้งการฝ_กปฏิบัติทักษะ
และเทคนิคการปรึกษาแบบต=างๆ
2513608 การฝQกปฏิบัติจิตวิทยา
- รายวิชาใหม=
การปรึกษาแบบรายบุคคล 3(2-2-5)
Practicum in Individual Counseling
Psychology
รายวิ ช าที่ ต. อ งเรี ย นมาก8 อ น : 2513607 ทั ก ษะและ
เทคนิคการปรึกษา
การนําหลักการทักษะและทฤษฎีของจิตวิทยา
การปรึกษามาใชในการใหบริการปรึกษา ฝ_ กทั กษะ และ
การปฏิบัติการปรึกษา การใหความช=วยเหลือบุคคล

ไม=มี

2513701 จิตวิทยาการติดต8อสื่อสารและ
การชักชวน
3(3-0-6)
Psychology of Communication and
Persuasion
จิ ต วิ ท ยาที่ ว= า ดวยการพั ฒ นาการทางภาษา
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
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หมายเหตุ
การวิเคราะห2และประเมินผลการปรึกษา ภายใตการดูแล
ของอาจารย2
2513609 การฝQกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ8ม - รายวิชาใหม=
3(2-2-5)
Practicum in Group Counseling
Psychology
รายวิ ช าที่ ต. อ งเรี ย นมาก8 อ น : 2512602 จิ ต วิ ท ยา
การปรึกษาแบบกลุ8ม และ 2513607 ทักษะและเทคนิค
การปรึกษา
การนํ า หลั ก การและวิ ธี ก ารของจิ ต วิ ท ยา
การปรึกษาแบบกลุ=มมาใชในการใหบริการปรึกษาแบบกลุ=ม
ฝ_ ก ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก ารป ฏิ บั ติ ก ารป รึ ก ษ าแ บ บ ก ลุ= ม
การให ความช=วยเหลือและพัฒนาบุคคลดวยกระบวนการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม การวิเคราะห2และประเมินผลการบริการ
ปรึกษาแบบกลุ=ม ภายใตการดูแลของอาจารย2
ไม=มี
- ปdดรายวิชา
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หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555

หมายเหตุ

2513703 การฝQกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) - ปรับคําอธิบายรายวิชา
Training in Community Psychology
ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใชกระบวนการมีส=วนร=วมของคน
ในชุ ม ชน บทบาทหนาที่ ข องนั ก จิ ต วิ ท ยาชุ ม ชนในการ
ฝ_กอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลและชุมชน การจัดโปรแกรมการ
ฝ_ ก อบรม การพั ฒ นาอาชี พ ใหเหมาะกั บ ชุ ม ชนและ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่น การประเมิน ผลการ
ฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2513704 การฝQกอบรมในองค"การ
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Training in Industrial Organizations
ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรม
เพื่อการพัฒนาบุคลากร การประยุกต2หลักการเรียนรูไปใช
ในการฝ_กอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัดการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
การสื่อสาร อิทธิพลของการสื่อสาร การใชอวัจนสาร
และวัจนสารในการติดต=อสื่อสาร โครงสรางและรูปแบบ
ของการติดต=อสื่อสารประเภทต=างๆ เช=น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ2 ข=าวลือ การชักชวน การประยุกต2
ความรูทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
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_ ก อบรมเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การประยุ ก ต2
หลั ก การเรี ย นรู ไปใชในการฝ_ ก อบรม การวางแผน
เทคนิ ค และการจั ด การฝ_ ก อบรม บทบาท หนาที่ ข อง
นักจิตวิทยาชุมชนในการพัฒนาและการฝ_กอบรม การจัด
โปรแกรมการฝ_กอบรม การประเมินผลการฝ_กอบรมทาง
จิตวิทยาชุมชน
2513704 การฝQกอบรมในองค"การ
อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Training in Industrial Organizations
ความหมายและความสําคัญของการฝ_กอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากร การประยุกต2หลักการเรียนรูไปใชใน
การฝ_กอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัด

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
ฝ_กอบรม บทบาท หนาที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ ในการฝ_กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัด
โปรแกรมการฝ_กอบรม การประเมินผลการฝ_กอบรมทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ

หมายเหตุ

ไม=มี

- ปdดรายวิชา

ไม=มี

- ปdดรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
การฝ_กอบรม การประชุมแบบต=าง ๆ บทบาทหนาที่ของ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมในการพัฒนาและฝ_กอบรม การ
กําหนดวัตถุประสงค2 การจัดโปรแกรมการฝ_กอบรม การ
ประเมินผลการฝ_กอบรมทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ
2513705 การประยุกต"จิตวิทยาการปรึกษา
ในองค"การ
3(2-2-5)
Applications of Counseling
Psychology in Organizations
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2512601 จิตวิทยา
การปรึกษา
ก ารป ระยุ ก ต2 ห ลั ก ก ารแ ล ะ วิ ธี ก ารให
คํ า ป รึ ก ษ าเพื่ อให บ ริ ก ารแก= บุ คล ากรใน องค2 การ
อุตสาหกรรม เทคนิคของการใหคําปรึกษา เทคนิคกลุ=ม
การฝ_กทั กษะในการใหคํ าปรึกษาเพื่อใหความช=วยเหลื อ
บุ คลากรในองค2 การ การประนี ป ระนอม การแกปa ญ หา
กลุ=ม การประเมินผลการใหคําปรึกษาในองค2การ
2513706 จิตวิทยาให.คําปรึกษาและ
ประนีประนอม
3(3-0-6)
Psychology Consultation and
Negotiation
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของจิ ต วิ ท ยาให
คํ า ปรึ ก ษาและการประนี ป ระนอม ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วของ
ห ลั ก ก าร แ ล ะ เท ค นิ ค ใน ก ารให คํ าป รึ ก ษ าแ ล ะ
การประนี ป ระนอม บทบาท หนาที่ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เห ม าะส ม ข อ งผู จั ด ก ารค วาม ขั ด แ ยงใน 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) - รายวิชาใหม=
Psychology for Social Works
หลักการและการประยุกต2วิธีการทางจิตวิทยาเพื่อ
งานสังคมสงเคราะห2 กระบวนการสังคมสงเคราะห2 วิธีการ
ช=วยเหลือบุคคลในวัยและกลุ=มต=างๆ จรรยาบรรณของนัก
สั ง คมสงเคราะห2 ความมี จิ ต อาสา การปรั บ ปรุ ง การ
ใหบริการแก=บุคคล กลุ=ม และชุมชน
ไม=มี
2513716 จิตวิทยาเพื่อการสร.างความเข.มแข็ง
- รายวิชาใหม=
ในชุมชน
3(3-0-6)
Psychology for Community
Empowerment
การประยุกต2ความรูและทฤษฎีทางจิตวิทยา
เพื่อการสรางความเขมแข็งในชุมชน การวิเคราะห2ปaญหา
ของชุมชน การทํางานเปZนทีม การร=วมทํากิจกรรม โดยยึด

ไม=มี

ไม=มี

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
ห ลั ก การพึ่ งตน เอง การมี ส= ว น ร= ว ม ของป ระช าช น
การพั ฒ นาอาชี พ ในชุ ม ชน และการใชภู มิปa ญ ญาทองถิ่ น
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย=างสมดุลและยั่งยืน
2513717 การจัดการความขัดแย.ง
- รายวิชาใหม=
และการเจรจาต8อรอง
3(3-0-6)
Conflict Management and
Negotiation
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ใ นการจั ด การความ
ขั ด แยงในรู ป แบบต= า งๆ รวมทั้ ง วิ เคราะห2 ก รณี ศึ ก ษาถึ ง
สาเหตุ เงื่อนไข ขอจํากัด เทคนิคการเจรจาต= อรอง และ
แนวทางการจัดการความขัดแยง ทั้งในระดับบุคคล กลุ=ม
และชุมชน
2513718 การทดสอบและการประเมินผลทาง
- รายวิชาใหม=
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ 3(3-0-6)
Testing and Measurements in
Industrial and Organizational Psychology
การนําแบบทดสอบมาตรฐานทางจิตวิทยามาใช
ในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตําแหน=ง การประเมินผล
ทางจิ ต วิ ท ยา การพั ฒ นาบุ ค คลในวงการอุ ต สาหกรรม
การสรางแบบทดสอบที่ จํ า เปZ น และการประยุ ก ต2 ใช
แบบทดสอบในวงการอุตสาหกรรม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
ไม=มี

ไม=มี

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
2513719 การพัฒนาองค"การ
3(3-0-6)
- รายวิชาใหม=
Organization Development
แนวคิ ด และองค2 ป ระกอบของการพั ฒ นา
องค2การ กระบวนการพัฒ นาองค2การ การวินิจฉัยปaญหา
ขององค2 ก าร การใชเทคนิ ค หรื อ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ พั ฒ นา
องค2การ การแกปaญหาจากการต=อตานการเปลี่ยนแปลงใน
องค2การ เงื่อนไขสู=ความสําเร็จของการพัฒนาองค2การ
2513802 การเตรียมฝQกสหกิจศึ กษาวิชาชี พจิตวิ ทยา - รายวิชาใหม=
1(45)
Preparation for Cooperative
Education in Psychology
จัดกิจ กรรมเพื่ อเตรียมความพรอมของผูเรีย น
ก=อนออกฝ_ กสหกิจศึ กษาวิชาชีพ ในดานการรับ รูลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณ ลักษณะ
ที่ เ หมาะสมกั บ วิ ช าชี พ โดยการศึ ก ษา สั ง เกต และ
ฝ_กปฏิบัติในสถานการณ2ต=างๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
จัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
143

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5)
Psychological Research
วัตถุประสงค2และความหมายของการวิจัยทาง
จิ ต วิ ท ยา วิ ธี ก ารต= า งๆในการวิ จั ย หลั ก การและ
วิธีดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา แหล=งขอมูลและการเก็บ
รวบรวมขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการ
วิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา การนํ า ผลการวิ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาไป
ประยุกต2ใช

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
- ปรับชื่อวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
จิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว
3(2-2-5)
Seminar and Field Trip in Counseling
and Guidance Psychology
ศึ ก ษาดู งานเกี่ ย วกั บ งานจิ ต วิ ท ยาการปรึ กษา
และการแน ะแนววิ เ คราะห2 แ น วความคิ ด ปa ญ ห า
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนว ศึกษาผลงานวิจัยดานจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนวนํามาวิเคราะห2และอภิปราย
แน วท างพั ฒ นางานดานจิ ต วิ ท ยาการป รึ ก ษ าและ
การแนะแนว และเสนอรายงาน
2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Psychological Research
วัตถุประสงค2และความหมายของการวิจัยทาง
จิ ต วิ ท ย า วิ ธี ก ารต= างๆ ใน ก ารวิ จั ย ห ลั ก ก ารแ ล ะ
วิธีดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา แหล=งขอมูลและการเก็บ
รวบรวมขอมูล การเขียน การออกแบบงานวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัยทางจิตวิทยา การนํา
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาไปประยุกต2ใช และฝ_กปฏิบัติการ
ทําวิจัย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาการแนะแนว 3(2-2-5)
Seminar and Field Trip in Guidance
Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาการแนะแนว
วิเคราะห2แนวความคิด ปa ญหาความกาวหนาและความ
เคลื่ อ นไหวในวงการจิ ต วิ ท ยาการแนะแนว ศึ ก ษา
ผลงานวิจัยดานจิตวิทยาการแนะแนวนํามาวิเคราะห2และ
อภิ ป รายแนวทางพั ฒ นางานดานจิ ตวิทยาการแนะแนว
และเสนอรายงาน

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
ไม=มี
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2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการ
แนะแนว
3(2-2-5)
Special Study in Guidance
Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทาง
จิตวิทยา
ศึกษาหั ว ขอที่ ส นใจหรือไดรั บ คํ าแนะนํ าจาก
ผู สอนเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาการแนะแนว ศึ ก ษาโครงการ
ต= า งๆ และผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของ ดํ า เนิ น การศึ ก ษา
คนควาภายใตการปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษา
โครงการ โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศึกษา การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผล

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
2514802 การฝQกสหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา
- รายวิชาใหม=
6(640)
Cooperative Education in
Psychology
รายวิ ชาที่ ต. องเรียนมาก8อน : 2513801 การเตรียมฝQ ก
สหกิจศึกษาวิชาชีพจิตวิทยา
จั ด ให นั ก ศึ ก ษ าได ฝ_ ก ป ระส บ ก ารณ2 ใน
หน=วยงานที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ
และปฏิบัติสหกิจศึกษาในวิชาชีพดานจิตวิทยา
- ปรับชื่อวิชา
2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
การปรึกษาและแนะแนว 3(2-2-5)
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
Special Study in Counseling and
Guidance Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทาง
จิตวิทยา
ศึกษาประเด็ น ที่ น= าสนใจหรือไดรับ คํ าแนะนํ า
จากผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ศึกษาโครงการต=างๆ และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวของทางการ
ปรึกษาและการแนะแนว ดําเนินการศึกษาคนควาภายใต
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ โดยนํา
ระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการศึกษา การรวบรวมขอมูล

2514904v โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน
3(2-2-5)
Special Study in Community
Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทาง
จิตวิทยา
ศึกษาหั วขอที่ สนใจหรือไดรับคําแนะนํ าจาก
ผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน ศึกษาโครงการต=างๆ และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดําเนินการศึกษาคนควาภายใต
การปรึ ก ษาแนะแนวของอาจารย2 ที่ ป รึ ก ษาโครงการ
โดยนํ าระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย มาใชศึ กษา การรวบรวมขอมู ล
การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค"การ 3(2-2-5)
Special Study in Industrial and
Organizational Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทาง
จิตวิทยา

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
หมายเหตุ
การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2
2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
3(2-2-5)
Special Study in Community
Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทาง
จิตวิทยา
ศึกษาประเด็ นที่ น= าสนใจหรือไดรับ คําแนะนํ า
จากผูสอนเกี่ย วกับ จิตวิทยาชุมชน ศึกษาโครงการต=างๆ
และผลงานวิจั ยที่ เกี่ ยวของทางชุ มชน ดํ าเนิ นการศึ กษา
คนควาภายใตการปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษา
โครงการ โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศึกษา การรวบรวม
ขอมู ล การวิ เคราะห2 ข อมู ล และการเขี ย นรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ2
2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
อุตสาหกรรมและองค"การ 3(2-2-5)
Special Study in Industrial and
Organizational Psychology
รายวิชาที่ต.องเรียนมาก8อน : 2513908 การวิจัยทาง
จิตวิทยา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
การศึกษาฉบับสมบูรณ2

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
ศึกษาหัวขอที่สนใจหรือไดรับคําแนะนําจาก
ผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ศึกษาโครงการต=างๆ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดําเนินการศึกษาคนควา
ภายใตการปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ
โดยนําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศึกษา การรวบรวมขอมูล
การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ2

หลักสูตรที่ปรับปรุง พ .ศ. 2555
ศึกษาประเด็นที่น=าสนใจหรือไดรับคําแนะนํา
จากผู สอนเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค2 ก าร
ศึ ก ษาโครงการต= า งๆ และผลงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วของทาง
อุตสาหกรรมและองค2การ ดําเนินการศึกษาคนควาภายใต
การปรึกษาแนะแนวของอาจารย2ที่ปรึกษาโครงการ โดยนํา
ระเบี ย บ วิ ธี วิ จั ย ม าใช ศึ ก ษ า ก ารรว บ รวม ข อ มู ล
การวิเคราะห2ขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึ กษา
ฉบับสมบูรณ2

หมายเหตุ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย"ประจําหลักสูตร
1. ชื่อ นางสาวมนฤดี ช8วงฉ่ํา
1.1 ตําแหน8งทางวิขาการ
อาจารย2
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค2การ)
ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหาร
ทรัพยากรมนุษย2)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปF พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2552
พระจอมเกลาพระนครเหนือ,ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2548
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 จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การเบื้องตน
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
2512709 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2
2512710 จิตวิทยาการบริการ
2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
2513704 การฝ_กอบรมองค2การอุตสาหกรรม
2513719 การพัฒนาองค2การ
2513906 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
9000201 มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
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2. ชื่อ นายสุทธิพันธุ" สุทธิศันสนีย"
2.1 ตําแหน8งทางวิขาการ
อาจารย2
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,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 จิตวิทยาทั่วไป
2512225 จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู
2512401 จิตวิทยาอปกติ
2513319 กลุ=มสัมพันธ2
2513320 จิตวิทยาความงอกงามส=วนบุคคล
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา
2513608 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาเปZนรายบุคล
2513609 การฝ_กปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
9000201 มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
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3. ชื่อ นางสาวศิริวรรณ กําแพงพันธ"
3.1 ตําแหน8งทางวิขาการ
อาจารย2
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
ปริญญาตรี ศษ.บ. (จิตวิทยา
และการแนะแนว)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปF พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล,ประเทศไทย 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร,ประเทศไทย 2547

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
ที่มาฝากครรภ"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 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2512504 บริการสานสนเทศ
2513501 การศึกษารายกรณี
2513718 การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
9000201 มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
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4. ชื่อ นางดวงกมล ทองอยู8
4.1 ตําแหน8งทางวิขาการ
อาจารย2
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2,ประเทศไทย
ปริญญาตรี ค.บ. (จิตวิทยา
จุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย
การปรึกษาและแนะแนว)

ปF พ.ศ.
2553
2540

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 หัวหนาแผนกผูอุปการะสัมพันธ2 มูลนิธิสงเคราะห2เด็กยากจน ซีซีเอฟ ในประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ2 4 ป[
4.4.3 พนักงานตอนรับบนเครื่องบินสายการบิน Japan Airline 4 ป[
4.4.4 สอนระดับมัธยม โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย วัดไทยลอสแอนเจลิส 1 ป[
4.5 ภาระงานสอน
2512202 สุขภาพจิต
2512226 ความคิดสรางสรรค2
2512304 จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
2512707 จิตวิทยาประยุกต2เพื่อการเรียนการสอน
2513703 การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
2513715 จิตวิทยาเพื่องานสังคมสงเคราะห2
2513717 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาต=อรอง
2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
9000201 มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
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5. ชื่อ นายประกาศิต ประกอบผล
5.1 ตําแหน8งทางวิขาการ
อาจารย2
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริญญาโท อ.ม. (จริยศาสตร2ศึกษา)
ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

ชื่อสถาบัน,ประเทศ
ปF พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล,ประเทศไทย 2544
มหาวิทยาลัย
2538
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประเทศไทย

5.3 ผลงานทางวิชาการ
5.3.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
ไม=มี
5.3.2 งานวิจัย
ประกาศิต ประกอบผล, 2551. การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน.าหน8วยงานที่มี
ต8อการปฏิบัติงานของผู.สําเร็จการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ" ปF ก ารศึ ก ษา 2549 – 2550. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ2 ในพระบรมราชูปถัมภ2
ประกาศิต ประกอบผล, 2552. การติดตามผลผู.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะมนุ ษ ยศาสตร" แ ละสั ง คมศาสตร" มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ" ในพระบรม
ราชูปถัมภ" ปFการศึกษา 2550 – 2551. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ2
ในพระบรมราชูปถัมภ2
5.3.3 บทความทางวิชาการ
ประกาศิ ต ประกอบผล, 2550. ขอดเกร็ ด ประเพณี ไทย : วั น สงกรานต2 .
วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ2 ป[ที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2550
ประกาศิ ต ประกอบผล, 2552. อุ ป กรณ" ใ นพิ ธี ก รรมพุ ท ธศาสนา : นั ย ของ
ความหมายและการใช. วารสารวิชาการวไลยอลงกรณ2 ป[ที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2552
5.4 ประสบการณ"การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ป[
5.5 ภาระงานสอน
9000201 มนุษย2กับการดําเนินชีวิต
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ผลการศึกษาข.อมูลคุณลักษณะบัณฑิต
ผลการศึกษาจากการวิจัยในครั้งนี้แบ=งเปZน 2 ตอน ไดแก=
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานประกอบการต=อบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา ความพึงพอใจของบัณฑิต และความคาดหวังของนักเรียน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห2 ปรัชญา คุณลักษณะที่พึงประสงค2 มาตรฐานผลการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณเกี่ ย วกั บ ความคาดหวั งของสถานประกอบการต8 อ บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรจิตวิทยา ความพึงพอใจของบัณฑิต และความคาดหวังของนักเรียน
ผลการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับความคาดหวังของสถานประกอบการต=อบัณฑิตหลักสูตร
จิ ต วิ ท ยา ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต และความคาดหวั ง ของนั ก เรี ย น แบ= ง เปZ น 3 ส= ว น ไดแก=
ผลการศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการหรือหน=วยงานต=อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่
พึ งประสงค2 ข องบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา ความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ต ต= อ หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา และ
ผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนต=อการเลือกเขาศึกษาต=อในระดับอุดมศึกษาสาขาจิตวิทยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ2 ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ2 ซึ่ งผลการศึ ก ษาแต= ล ะส= ว นจะนํ า มา
ประกอบกันเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรจิตวิทยา ผลการศึกษาแต=ละส=วนชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของ
บัณ ฑิ ตที่ พึงประสงค2ของหลักสูตรจิต วิทยาที่ แสดงถึ งอัต ลักษณ2 ของหลักสู ตร และการผลิ ตบั ณ ฑิ ต
เพื่อตอบสนองต=อความตองการของตลาดแรงงาน แบ=งผลการศึกษาตามกลุ=มประชากรดังนี้
1.1 ผลการศึกษาความคาดหวังของสถานประกอบการหรือหน8วยงานต8อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค"ของบัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร"
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ"
การประเมินความคาดหวังของสถานประกอบการจํานวน 23 คน โดยส=วนใหญ=ผูตอบ
แบบสอบถามทํางานตําแหน=งอาจารย2/นักวิจัยอิสระ/ที่ปรึกษา รอยละ 69.6 หัวหนางาน คิดเปZนรอยละ
13.6 ส=วนใหญ=เห็นถึงความจําเปZนในการมีนักศึกษาที่จบจากสาขาจิตวิทยาระดับมาก คิดเปZนรอยละ
69.6 รองลงมาคือระดับปานกลาง 26.1
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ตารางที่ 1 ข.อมูลทั่วไปของผู.ตอบแบบสอบถามความคาดหวังของสถานประกอบการ
ข.อมูลทั่วไป
1. ตําแหน8ง
เจาของกิจการ
ผูจัดการ
ฝ^ายบุคคล
หัวหนางาน
อาจารย2ที่ปรึกษา นักวิจัยอิสระ
2. ความจําเปHนในการมีนักศึกษาที่จบสาขา
จิตวิทยา
มาก
ปานกลาง
นอย
ไม=จําเปZน

จํานวน

ร.อยละ

2
0
2
3
16

8.7
0
8.7
13.0
69.6

16
6
1
0

69.6
26.1
4.3
0

ความคาดหวังต8อการปฏิบัติงานของพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา
จากผลการศึกษาความคาดหวังต=อการปฏิบัติงานของพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรจิตวิทยา โดยรวมมีความคาดหวังอยู=ในระดับมากที่สุด มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.79 ประเด็นที่มี
ความคาดหวังสูงสุดคือ ความขยั น 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
นอยที่สุด
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.50 – 2.49 หมายถึง สถานประกอบการมีความคาดหวังอยู=ในระดับ
นอย
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
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ความคาดหวังต8อการปฏิบัติงานของพนักงานที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา
รายการ
1.ความรูความสามารถในงานอาชีพที่ปฏิบัติ
2.ความรูความสามารถภาษาต=างประเทศ
3.ความเปZนผูนําหรือผูตามที่ดี
4.ความสามารถในการตัดสินใจ
5.ความตระหนักและปฏิบัติตนในการรักษาความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
6.ความสามารถในการคิดวิเคราะห2ในการแกปaญหา
7.ทักษะในการติดต=อสื่อสาร
8.ความคิดริเริ่มสรางสรรค2
9.การมีมนุษย2สัมพันธ2
10.ขยัน อดทน
11.การตรงต=อเวลา
12.ความมีวินัย
13.ความเสียสละ
14.ความซื่อสัตย2
15.ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
16.รักษาผลประโยชน2ของหน=วยงาน
17.มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ค8าเฉลี่ยรวม

4.74
4.48
4.65
4.74
4.61

0.54
0.79
0.48
0.44
0.78

ระดับ
ความ
คาดหวัง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78
4.87
4.65
4.87
5.00
4.96
4.83
4.78
4.91
4.96
4.74
4.91
4.79

0.42
0.34
0.57
0.34
0.00
0.20
0.49
0.42
0.28
0.20
0.44
0.28
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ความคาดหวังต8อความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรจิตวิทยา
จากผลการศึกษาความคาดหวังต=อความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา โดยรวมมีความคาดหวังอยู=ในระดับมากที่สุด มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.73
เมื่ อ พิ จ ารณ าดานความรู ความสามารถทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ขอที่ มี ค= า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
การประยุกต2ใชความรูความสามารถกับงานของหน=วยงานได ค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.87 ดานความเปZนผูนํา
ขอที่ มี ค= า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ความสามารถในการทํ า งานเปZ น ที ม ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 4.87 ดานความรู
ความสามารถในการจัด การ ขอที่ มีค=าเฉลี่ย สู งสุ ด คือ สามารถบริห ารเวลาไดอย= างมี ป ระสิทธิภ าพ
มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.83
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ตารางที่ 3 ความคาดหวังต8อความสามารถและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรจิตวิทยา
คุณลักษณะ / ความสามารถ
ความรู.ความสามารถทางวิชาการ / วิชาชีพ
1. มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาทั้งภาคทฤษฎี
และปฎิบัติ
2. ประยุกต2ใชความรูความสามารถกับงานของหน=วยงาน
ได
3. ปรึกษาไดสามารถวิเคราะห2และช=วยเหลือผูที่มาขอคํา
4. ความสามารถในการเรียนรูงานดานจิตวิทยา
5. ความเขาใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
6. มีความรูในระดับที่สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เป}าหมายอย=างมีประสิทธิภาพ
7. เปZนผูแสวงหาความรูเพิ่มเติมอย=างต=อเนื่อง
8. สามารถประสานประโยชน2เพื่อใหงานบรรลุตาม
จุดมุ=งหมาย
9. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี
ความเปHนผู.นํา
10. ตั ด สิ น ใจและแกไขปa ญ หาเฉพาะหนาไดอย= า ง
เหมาะสม
11. มีความรัก เมตตาผูอื่น เพื่อนร=วมงานใหความเคารพ
เกรงใจ
12. เคารพและใหเกียรติเพื่อนร=วมงาน
13. สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี
14. าวใจใหเพื่อนร=วมงานทํางานสามารถโนมน
15. ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนร=วมงาน
16. ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร
17. ความสามารถในการทํางานเปZนทีม
18. การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผูอื่น
ความรู.ความสามารถในการจัดการ
19. มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน

ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
คาดหวัง

4.65

0.64

มากที่สุด

4.87

0.34

มากที่สุด

4.70
4.65
4.74

0.55
0.57
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.74
4.83
4.78

0.44
0.38
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

0.58

มากที่สุด

4.83

0.38

มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

4.70
4.61
4.57
4.74
4.78
4.87
4.78

0.47
0.58
0.66
0.44
0.42
0.34
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด
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คุณลักษณะ / ความสามารถ
20. ปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการดําเนินการอย=าง
เหมาะสม
21. มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=าง
สม่ําเสมอ
22. สามาสรถบริหารเวลาไดอย=างมีประสิทธิภาพ
23. จัดลําดับความสําคัญของงานไดอย=างสอดคลองกับ
เวลา
24. ความสามารถในการตัดสินใจ
25. สามารถวิเคราะห2และแกไขปaญหาในการปฏิบัติงานได
ค8าเฉลี่ยรวม

4.65

0.48

ระดับ
ความ
คาดหวัง
มากที่สุด

4.74

0.44

มากที่สุด

4.83
4.78

0.38
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.74
4.73

0.55
0.44
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ความคาดหวังต8อหลักสูตรจิตวิทยา
จากผลการศึกษาความคาดหวังต=อหลั กสู ตรจิต วิทยา โดยรวมมี ความคาดหวังอยู=ใน
ระดับมากที่สุด มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.66 ประเด็นที่มีความคาดหวังสูงสุดคือ วิชาในหลักสูตรจิตวิทยา
เหมาะสมกั บ การนํ าไปใชในชี วิ ต ประจํ า วั น และหลั ก สู ต รทํ าใหผู เรี ย นฝ_ ก ทํ า งานร= ว มกั บ ผู อื่ น ได
มี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั น คื อ 4.83 รองลงมาคื อ หลั ก สู ต รพั ฒ นาใหผู เรี ย นมี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน และ
หลั กสูต รทํ าใหผู เรีย นมี ส=วนร=วมในการเสนอกิ จกรรม ลงมือปฏิ บั ติจ ริงและสรุป ความรูดวยตนเอง
มีค=าเฉลี่ยเท=ากันคือ 4.74
ตารางที่ 4 ความคาดหวังต8อหลักสูตรจิตวิทยา
คุณลักษณะ / ความสามารถ
1. หลักสูตรตอบสนองความตองการของสังคม
2. หลักสูตรสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ
3. หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพความเปZนจริง
4. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพูนความรูที่ทันสมัย
5. วิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
6. หลักสูตรมุ=งเนนการมีส=วนร=วมและบูรณาการความรู
7. ความรูสามารถประยุกต2ใชในสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปaจจุบัน

4.52
4.39
4.65
4.65
4.83

0.73
0.89
0.71
0.64
0.38

ระดับ
ความ
คาดหวัง
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.61

0.70
0.89

มากที่สุด
มากที่สุด

ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
มาตรฐาน
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คุณลักษณะ / ความสามารถ
8. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม=ใหสอดคลองกับ
สถานการณ2ปaจจุบัน
9. หลักสูตรพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน
10. หลักสูตรสามารถใหผูเรียนไดคนพบและสรางองค2
ความรูดวยตนเอง
11. หลักสูตรไดทําใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรู
และปฏิบัติอย=างมีขั้นตอน หรือเปZนกระบวนการ
12. หลักสูตรใหผูเรียนมีประสบการณ2ตรง
13. หลักสูตรทําใหผูเรียนไดทําความเขาใจ แปลความ
ตีความ สรางความหมาย สังเคราะห2ขอมูล สรุปเปZน
ขอความรู
14. หลักสูตรทําใหผูเรียนฝ_กทํางานร=วมกับผูอื่นได
15. หลักสูตรทําใหผูเรียนมีส=วนร=วมในการเสนอกิจกรรม
ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรูดวยตนเอง
16. หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติ
17. หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมที่
พึงประสงค2
18. หลักสูตรทําใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูต=างๆ
ใหเชื่อมโยงกัน
19. หลักสูตรเชื่อมโยงสิ่งที่อยู=ไกลตัวผูเรียนใหเขามาสู=
การเรียนรูของผูเรียน
ค8าเฉลี่ยรวม

4.70

0.70

ระดับ
ความ
คาดหวัง
มากที่สุด

4.74
4.52

0.54
0.79

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52
4.65

0.84
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.72

มากที่สุด

4.83
4.74

0.38
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.73

0.72
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

0.72

มากที่สุด

4.57

0.72

มากที่สุด

4.66

0.60

มากที่สุด

ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
มาตรฐาน

ข.อเสนอแนะอื่น ๆ
หลักสูตรจิตวิทยาเปZนสาขาที่จําเปZนในปaจจุบันและอนาคต เนื่องจากความสับสนของสังคมที่
มากขึ้น
ท8านคิดว8าถ.ามีการปรับปรุงหลักสูตร ควรมีวิชาอะไรที่เหมาะกับงานด.านจิตวิทยา
- Positive psychology, Neuroscience, Abnormal psychology, จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ
และการเรี ย นการสอนดานจิ ต วิ ท ยาที่ เ นนการป} อ งกั น ปa ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาตองมี
ความสามารถในการอธิบายและใหคําแนะนําเรื่องสุขภาพจิตเบื้องตน โรคทางจิตเวช แก=ประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนสามารถบอกแหล=งใหความช=วยเหลือกรณีบุคคลมีปaญหาสุขภาพจิตได อีกทั้งอธิบายให
บุคคลทั่วไปมีความเขาใจเรื่องโรคทางจิตเวชอย=างถูกตอง เนื่องจากคนส=วนใหญ=มีความคาดหวังต=อ
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บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานจิตวิทยาไม=ว=าสาขาใดก็ตาม ว=าจะตองมีความรูเรื่องโรคทางจิตเวช แมใน
การปฏิบัติงานจริงจะไดนําความรูเรื่องโรคทางจิตเวชไปใชโดยตรงหรือไม=ก็ตาม
- กรณี นั กศึ กษา ศึ กษาจบตามหลั ก สู ต รและไม= ไดปฏิ บั ติ งานตรงตามหลั กสู ต รที่ เรี ย นมา
นักศึกษาตองมีความสามารถในการนําสิ่งที่เรียนรูจากการเรียนการสอนมาประยุกต2ใชในงานของตนได
- บั ณ ฑิ ต ตองมี ความสามารถในการอ= าน journal หรื อ text book ทางจิต วิ ทยาไดอย= า ง
เขาใจ สามารถถ=ายทอด และนําไปประยุกต2ใชในงานได
- ควรมีวิชาที่ฝ_กปฏิบัติ เช=น การออกไปยังแหล=งชุมชน ใหไดปฏิบัติจริง ไดพบกับการทํางาน
ในชุมชนจริงๆ
- อยากใหมีวิชา จิตวิทยาในการประยุกต2ความรูที่มีในชีวิตประจําวัน
ในภาพรวมท8 า นคิ ด ว8 า บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ วไลยอลงกรณ"
ในพระบรมราชูปถัมภ" มีข.อเด8น ข.อด.อย และข.อควรปรับปรุงอย8างไร
ข.อเด8น
- บัณฑิตมีความขยันอดทน และสามารถเรียนรู พัฒนางานที่ไม=รูใหมีประสิทธิภาพตามที่ได
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ข.อด.อย
- การมีสัมมาคารวะกับผูใหญ=และการพูดจาโดยไม=ทบทวนความคิด
- ยังไม=มีนักวิจัยหรือบุคลากรที่มีการนําเสนอผลงานที่เห็นไดในสาธารณะ และการเขาถึง
แหล=งขอมูล
ข.อควรปรับปรุง
- ควรมีการเพิ่มเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
- ควรมีการประชาสัมพันธ2หลักสูตร และความจําเปZนของหลักสูตรที่มีต=อประชาชน เพื่อให
เกิดการยอมรับ และยกย=องเปZนสาขาที่สําคัญสาขาหนึ่งของประเทศไทย
1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตต8อหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร"และ
สังคมศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ"
ข.อมูลทั่วไปของผู.ประเมิน
การประเมินความพึงพอใจบัณฑิตต=อหลักสูตรจิตวิทยา จํานวน 18 คน ประกอบดวย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในช=วงระหว=างป[ 2550 – 2553 โดยเปZนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป[ 2553
มากที่สุดจํานวน 13 คน คิดเปZนรอยละ 72.4 รองลงมาคือ สําเร็จการศึกษาในป[ 2550 จํานวน 3 คน
คิดเปZนรอยละ 16.6
อาชีพของบัณฑิตในปaจจุบัน พบว=า เปZน ครู / อาจารย2 จํานวน 3 คน คิดเปZนรอยละ
16.6 พนักงานบริษัทเอกชน 3 คน คิดเปZนรอยละ 16.6
ลักษณะของหน=วยงาน พบว=า เปZนหน=วยงานราชการ จํานวน 6 คน คิดเปZนรอยละ
33.3
บริษัทเอกชน จํานวน 6 คน คิดเปZนรอยละ 33.3
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งานของบัณฑิตในปaจจุบันตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาจํานวน 9 คน
คิดเปZนรอยละ 50 และไม=ตรงสาขาจํานวน 6 คน คิดเปZนรอยละ 33.3
ตารางที่ 5 ข.อมูลทั่วไปของผู.ประเมิน
ข.อมูลทั่วไป
1.ป[ที่สําเร็จการศึกษา
2550
2551
2552
2553
2.อาชีพของบัณฑิตในปaจจุบัน
รับราชการ
นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห2
ประกอบธุรกิจส=วนตัว
ครู/อาจารย2
พนักงานบริษัทเอกชน
องค2การปกครองทองถิ่น
ศึกษาต=อ/ไม=ไดประกอบอาชีพ/ไม=ระบุ
3.ลักษณะของหน=วยงาน
หน=วยงานราชการ
บริษัทเอกชน
อื่นๆ
ไม=ระบุ
4.งานของบัณฑิตในปaจจุบันตรงหรือสอดคลอง
กับสาขาที่สําเร็จการศึกษาหรือไม=
ตรง/สอดคลองกับสาขา
ไม=ตรงสาขา
ไม=ระบุ

จํานวน

ร.อยละ

3
1
1
13

16.6
5.5
5.5
72.4

2
2
2
3
3
2
4

11.2
11.0
11.2
16.6
16.6
11.2
22.2

6
6
3
3

33.3
33.3
16.7
16.7

9
6
3

50
33.3
16.7

ความพึงพอใจต8อหลักสูตรจิตวิทยา
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต=อหลักสูตรจิตวิทยาพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวม
ในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.15 ประกอบดวย
ลั ก ษณะสาระของหลั ก สู ต ร มี ความพึ งพอใจในระดั บ สู ง มี ค=าเฉลี่ ย เท= า กั บ 3.92
ซึ่ ง ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ วิ ช าในหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยาเหมาะสมกั บ การนํ า ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61
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กิจกรรมการเรียนรู.ของหลักสูตรจิตวิทยา มีความพึงพอใจในระดับสูง มีค=าเฉลี่ย
เท=ากับ 4.37 ซึ่งประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเรียนรูและปฏิบัติอย=างมี
ขั้นตอน หรือเปZนกระบวนการ มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61
การบริ หารจั ด การหลั ก สู ต ร มี ความพึ งพอใจในระดั บ สู ง มี ค=าเฉลี่ย เท= ากั บ 3.90
ซึ่งประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โต–ะเกาอี้มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ
4.39
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.00 – 1.49 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับนอยที่สุด
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.50 – 2.49 หมายถึง บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู=ในระดับนอย
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=ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจต8อหลักสูตรจิตวิทยา
รายการประเมิน

ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
พอใจ
ลักษณะสาระของหลักสูตร
3.92
.404
มาก
1.หลักสูตรตอบสนองความตองการของสังคม
4.28
.669
มาก
2.หลักสูตรสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ
4.00
.594
มาก
3.หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพความเปZนจริง
4.17
.618
มาก
4.หลักสูตรเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพูนความรูที่ทันสมัย
4.33
.767
มาก
5.วิช าในหลั กสู ต รจิ ต วิ ท ยาเหมาะสมกั บ การนํ าไปใชใน 4.61
.502
มากที่สุด
ชีวิตประจําวัน
6.วิชาที่กําหนดการจัดกิจกรรมและการศึกษาดูงานจะทํา 4.44
.616
มาก
ใหนักศึกษาไม=เบื่อหน=ายต=อการเรียนและไดรับการเรียนรู
อย=างแทจริง
7.หลักสูตรมุ=งเนนการมีส=วนร=วมและบูรณาการความรู
4.28
.669
มาก
8.หลั ก สู ต รมี ร ายวิ ช าน= า สนใจและเสนอประเด็ น ต= า งๆ 4.28
.669
มาก
ที่ทันสมัย
9.เนื้ อ หาสาระที่ เ รี ย นสามารถประยุ ก ต2 ใ ชในสภาพ 4.39
.698
มาก
เศรษฐกิจและสังคมปaจจุบัน
10.การเรียนการสอนมุ=งส=งเสริมองค2ความรูจากการวิจัย
4.39
.608
มาก
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รายการประเมิน

ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
พอใจ
11.ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหม= ใ หสอดคลองกั บ 4.17
.857
มาก
สถานการณ2ปaจจุบัน
กิจกรรมการเรียนรู.ของหลักสูตรจิตวิทยา
4.37
416.
มาก
1.เนื้อหาสาระในกิจกรรมมีความทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 4.33
.594
มาก
2.กิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสมกับผูเรียน
3.กิ จ ก ร ร ม ส ร า งแ ล ะ พั ฒ น า ให ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ
การปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จ ริ ง เช= น โรงเรี ย น โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานสงเคราะห2คนชรา เปZนตน
4.กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองค2ความรู
ดวยตนเอง
5.กิ จ ก ร ร ม ก ร ะ ตุ น ให ผู เรี ย น เรี ย น รู แ ล ะ ป ฏิ บั ติ
อย=างมีขั้นตอน หรือเปZนกระบวนการ
6.กิ จ กรรม ก ระตุ น ให ผู เรี ย น มี ป ระส บ ก ารณ2 ต รง
ในการทํางาน
7.กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดทําความเขาใจ แปลความ
ตี ค วาม สรางความหมาย สั ง เคราะห2 ข อมู ล สรุ ป
เปZนขอความรู
8.กิ จ กรรมกระตุ นใหผู เรีย นเชื่ อมโยงประสบการณ2 จ าก
การเรี ย นกั บ ชี วิ ต จริ ง และนํ า ความรู ไปประยุ ก ต2 ใ ช
ในชีวิตจริง
9.กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดตัดสินเลือกกิจกรรม วิธีการ
ดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
10.กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนฝ_กทํางานร=วมกับผูอื่นได
11.กิ จ กรรมกระตุ นใหผู เรี ย นมี ส= ว นร= ว มในการเสนอ
กิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงและสรุปความรูดวยตนเอง
12.กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนสรางผลงานจากการปฏิบัติ
13.กิจกรรมสอดแทรกคุณ ธรรม จริย ธรรม และค=านิ ย ม
ที่พึงประสงค2
14.มีสื่อการเรียนรูที่เหมาะสม

4.28
4.44

.669
.616

มาก
มาก

4.39

.698

มาก

4.61

.502

มากที่สุด

4.44

.616

มาก

4.50

.618

มากที่สุด

4.44

.616

มาก

4.28

.575

มาก

4.50
4.56

.618
.705

มากที่สุด
มากที่สุด

4.39

.698

มาก

4.39

.608

มาก

3.94

.725

มาก
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ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
พอใจ
15.สื่อการเรียนรูช=วยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูได 4.17
.707
มาก
อย=างเปZนรูปธรรมและเปZนกระบวนการ
16.สื่ อ การเรี ย นรู ช= ว ยกระตุ นใหผู เรี ย นพั ฒ นาศั กยภาพ
ท างก ารคิ ด ไต ร= ต รอ ง คิ ด ส รางส รรค2 คิ ด อ ย= างมี
วิจารณญาณ
17.สื่อการเรียนรูส=งเสริมการทํากิจกรรมร=วมกันระหว=าง
ผูเรียน

4.50

.514

มากที่สุด

4.44

.511

มาก

18.สื่อการเรียนรูช=วยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรู
ต=างๆ ใหเชื่อมโยงกัน

4.22

.647

มาก

19.สื่อการเรียนรูเชื่อมโยงสิ่งที่อยู=ไกลตัวผูเรียนใหเขามาสู=
การเรียนรูของผูเรียน
การบริหารจัดการหลักสูตร
1.สภาพอาคารเรี ย น หองเรี ย น หองปฏิ บั ติ ก ารของ
หลักสูตรมีบรรยากาศที่เอื้อต=อการเรียนรู
2.สภาพพื้ น ที่ ในการจั ด กิ จ กรรมและการศึ ก ษาดู ง าน
มีบรรยากาศที่เอื้อต=อการเรียนรู
3.หองเรียนและหองปฏิบัติการมีสภาพพรอมใชงานและ
ปลอดภัย
4.หองเรียน หองปฏิบัติการมีแสงสว=างเพียงพอ
5.หองเรียน หองปฏิบัติการ สะอาดเรียบรอย
6.ขนาดพื้นที่หองเรียนและหองปฏิบัติการเหมาะสมกับ
จํานวนผูเรียน
7.โต–ะเกาอี้มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
8.หองเรียนและหองปฏิบัติการมีอากาศถ=ายเทไดสะดวก
9.ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
10.ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
11.ความเหมาะสมต=อระเบียบการชําระเงินค=าลงทะเบียน
12.การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่
13.การอํานวยความสะดวกของผูบริหาร

4.28

.461

มาก

3.90
3.89

.519
.963

มาก
มาก

3.78

.878

มาก

3.83

.857

มาก

4.06
3.89
4.00

.725
.963
.840

มาก
มาก
มาก

4.39
4.28
4.28
4.11
4.00
3.44
3.67

.698
.895
.669
.832
.970
.922
.970

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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14.การวางแผนหลักสูตรตลอดการศึกษา

ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
พอใจ
4.28
.575
มาก

15.ผูบริหารใหความเปZนกันเองกับนักศึกษา
16.ความทันสมัยในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
17.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
18.โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยที่ส=งผลต=อการเรียน
ของนักศึกษา
19.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย2สิน
20.กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
21.การบริการดานโสตทัศนศึกษา
22.การบริการดานการกีฬา
23.ความพ รอม ดาน ตํ า รา เอก ส ารดาน การเรี ย น
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา

4.17
3.94
3.94
3.94

.618
.802
.873
.725

มาก
มาก
มาก
มาก

3.83
3.50
3.56
3.33
3.61

.618
.786
.856
.767
1.145

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ค8าเฉลี่ยรวม

4.15

.376

มาก

ความพึงพอใจต8อรายวิชาในหลักสูตรจิตวิทยา
ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับ/ วิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต=อรายวิชาบังคับ/วิชาปฏิบัติการและฝ_กประสบการณ2
วิ ช าชี พ พบว= า มี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมในระดั บ มาก มี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 4.46 ซึ่ ง รายวิ ช าที่ มี
ความพึ งพอใจสูงสุดคือ จิตวิทยาบุ คลิกภาพและจิตวิทยาการปรึกษา มีค=าเฉลี่ยเท= ากับ 4.78 ทั้งนี้
รายวิชาที่มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 3.78
ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับ/ วิชาปฏิบัติการและฝQกประสบการณ"วิชาชีพ

รายการประเมิน
1.จิตวิทยาพัฒนาการ
2.จิตวิทยาทั่วไป
3.สรีรจิตวิทยา

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.56
.511
มากที่สุด
4.61
.502
มากที่สุด
4.22
.878
มาก
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4.จิตวิทยาบุคลิกภาพ
5.มนุษยสัมพันธ2
6.จิตวิทยาทางปaญญา
7.จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
8.จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู
9.จิตวิทยาการปรึกษา
10.ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา
11.สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําหรับสาขาจิตวิทยา
12.กระบวนการกลุ=ม
13.การวิจัยทางจิตวิทยา
14.การเตรียมฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา
15.การฝ_กประสบการณ2วิชาชีพจิตวิทยา
ค8าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.78
.428
มากที่สุด
4.72
.461
มากที่สุด
4.44
.616
มาก
4.33
.594
มากที่สุด
4.61
.502
มาก
4.78
.428
มากที่สุด
3.78
1.309
มากที่สุด
3.89
.963
มาก
4.33
.686
มาก
4.39
.698
มาก
4.72
.461
มาก
4.72
.461
มาก
4.46
.395
มาก

ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับตามแขนงวิชา
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต=อรายวิชาบังคับตามแขนงวิชาพบว=า มีความพึงพอใจ
ภาพรวมในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.27
แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนวพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง มีค=าเฉลี่ย
เท=ากับ 4.12 วิชาที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ จิตวิทยาการแนะแนว มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.44
แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนพบว=า มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ
4.30 วิชาที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.47
แขนงวิ ช าจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค2 ก าร มี ค วามพึ งพอใจภาพรวมในระดั บ สู ง
มี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 4.42 วิ ช าที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ สั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านทางจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค2การ มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.63
ตารางที่ 8 ความพึงพอใจต8อรายวิชาบังคับตามแขนงวิชา
รายการประเมิน
แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
1.จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2.การวางแผนชีวิตและอาชีพ

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.12
.598
มาก
4.06
1.056
มาก
4.27
.799
มาก
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3.จิตวิทยาการแนะแนว
4.เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลเปZนรายบุคคล
5.บริการสนเทศ
6.การศึกษารายกรณี
7.การจัดและการบริหารงานแนะแนว
8.การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในการแนะแนว
9.สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการแนะแนว
10.โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการแนะแนว
แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน
1.จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
2.จิตวิทยาสุขภาพ
3.จิตวิทยาชุมชน
4.จิตวิทยาเพศและสังคม
5.จิตวิทยาครอบครัว
6.การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน
7.จิตวิทยาการติดต=อสื่อสารและการชักชวน
8.การฝ_กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
9.สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
10.โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน
แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค"การ
1.จิตวิทยาการจูงใจ
2.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
3.จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
4.จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย2
5.จิตวิทยาการบริการ
6.กฎหมายและแรงงานสัมพันธ2
7.การฝ_กอบรมในองค2การอุตสาหกรรม

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.44
.616
มาก
4.38
.619
มาก
3.80
.775
มาก
4.25
.775
มาก
4.06
.827
มาก
4.29
.686
มาก
4.17
1.098
มาก
3.94
1.181
มาก
4.30
.603
มาก
4.13
.743
มาก
4.13
.743
มาก
4.33
.686
มาก
4.13
.915
มาก
4.44
.727
มาก
4.35
.702
มาก
4.07
.704
มาก
4.47
.717
มาก
4.41
.712
มาก
4.33
4.42
4.40
4.44
4.20
4.44
4.13
4.35
4.44

.724
.491
.632
.511
.561
.629
.743
.702
.629

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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8.การประยุกต2จิตวิทยาการปรึกษาในองค2การ
9.สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค2การ
10.โครงการพิเศษทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
ค8าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.50
.632
มากที่สุด
4.63
.619
มากที่สุด
4.60

.632

มากที่สุด

4.27

.477

สูง

ความพึงพอใจต8อรายวิชาเลือก
ความพึงพอใจต=อรายวิชาเลือก มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ
4.35 วิชาที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือวิชา สุขภาพจิต มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.69
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจต8อรายวิชาเลือก
รายการประเมิน
1.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2.จิตวิทยาเด็กและวัยรุ=น
3.สุขภาพจิต
4.จิตวิทยาการทดลอง
5.พุทธจิตวิทยา
6.ความคิดสรางสรรค2
7.จิตวิทยาความสัมพันธ2ระหว=างบุคคล
8.จิตวิทยาอปกติ
9.จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ=ม
10.จิตวิทยาสุขภาพ
11.จิตวิทยาเพิ่มประสิทธิภาพองค2การ
12.จิตวิทยาประยุกต2เพื่อการเรียนการสอน
13.จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
14.จิตวิทยาวัยผูใหญ=และผูสูงอายุ
15.จิตวิทยาสังคม

ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
พอใจ
3.53
.915
มาก
4.59
.618
มากที่สุด
4.69
.479
มากที่สุด
4.56
.511
มากที่สุด
4.28
.826
มาก
4.33
.488
มาก
4.38
.650
มาก
4.30
.949
มาก
4.60
.632
มากที่สุด
4.46
.877
มาก
4.31
.751
มาก
4.27
.647
มาก
4.08
.793
มาก
4.46
.877
มาก
4.62
.650
มากที่สุด
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16.จิตวิทยาการเปZนผูนํา
17.การใหคําปรึกษาครอบครัว
18.จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
19.จิตวิทยาการใหคําปรึกษาและการประนีประนอม
20.การปรับพฤติกรรม
21.ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ค8าเฉลี่ยรวม

ค8าเฉลี่ย ค8าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน ความพึง
พอใจ
4.50
.650
มากที่สุด
4.65
.606
มากที่สุด
4.18
.603
มาก
4.42
4.47
4.47
4.35

.669
.800
.834
.578

มาก
มาก
มาก
มาก

ความพึงพอใจต8ออาจารย"ผู.สอนหลักสูตรจิตวิทยา
ความพึงพอใจต=ออาจารย2ผูสอนหลักสูตรจิตวิทยามีความพึงพอใจภาพรวมในระดับสูง
มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.55 ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ผูสอนเอาใจใส=ผูเรียนเปZนรายบุคคลและ
ใหคําปรึกษาอย=างต=อเนื่องและมี ประสิทธิภ าพ มีเอกสารและตําราสําหรับ อ=านประกอบการศึกษา
อาจารย2 ผู สอนมี ทั กษะในการสอนของแต= ล ะวิ ช า อาจารย2 ผู สอนเอาใจใส= ใหความช= ว ยเหลื อดู แ ล
นั ก ศึ ก ษา อาจารย2 ผู สอนประยุ ก ต2 เนื้ อ หาวิ ช าใหสามารถนํ าไปใชประโยชน2 และ อาจารย2 ผู สอน
มีป ฏิสั มพั น ธ2กับ นักศึ กษาอย=างต=อเนื่ องมี ค=าเฉลี่ย เท= ากับ 4.72 ประเด็น ที่ มีความพึงพอใจต่ํ าสุ ดคื อ
การจัดลําดับเนื้อหาเปZนไปอย=างมีระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ผูสอนสอนครบถวนตามเนื้อหารายวิชา
และ ผูสอนใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในแต=ละบทเรียน มีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.33
ตารางที่ 10 ความพึงพอใจต8ออาจารย"ผู.สอนหลักสูตรจิตวิทยา
รายการประเมิน
1.การจัดลําดับเนื้อหาครอบคลุมจุดประสงค2รายวิชา
2.การจัดลําดับเนื้อหาเปZนไปอย=างมีระบบและมีขั้นตอน
ชัดเจน
3.ผูสอนมีความรูความสามารถในการถ=ายทอดความรูให
ผูเรียนเขาใจ
4.ผูสอนสอนครบถวนตามเนื้อหารายวิชา
5.วาจาสุภาพ เสียงดังชัดเจน ใชภาษาที่เหมาะสม

ค8า
ค8าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.39
.502
4.33
.594

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก

4.50

.618

มากที่สุด

4.33
4.56

.594
.616

มาก
มากที่สุด
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6.ยกตัวอย=างประกอบการบรรยายใหเห็นภาพจริงและ
ชัดเจน
7.มีการเนนและสรุปจุดสําคัญของเนื้อหาวิชาไดอย=าง
ชัดเจน
8.ผูสอนใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาในแต=ละ
บทเรียน
9.มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค=านิยมที่ดีงาม
10.ผูสอนยอมรับฟaงความคิดเห็นและขอวิจารณ2จาก
ผูเรียน
11.ผูสอนเอาใจใส=ผูเรียนเปZนรายบุคคลและใหคําปรึกษา
อย=างต=อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
12.มีเอกสารและตําราสําหรับอ=านประกอบการศึกษา

ค8า
ค8าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.56
.616

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด

4.50

.618

มากที่สุด

4.33

.686

มาก

4.56
4.50

.511
.618

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

.461

มากที่สุด

4.72

.461

มากที่สุด

13.มีการใชสื่อประสมประกอบการสอนไดอย=างเหมาะสม
14.ผูสอนใหขอมูล ชี้แนะแหล=งคนควาหาความรูเพิ่มเติม

4.50
4.39

.514
.608

มากที่สุด
มาก

15.การวัดและประเมินผลผูเรียนกระทําโดยคํานึงถึง
ความสามารถของผูเรียนเปZนรายบุคคล

4.61

.608

มากที่สุด

16.ผูสอนกําหนดเกณฑ2การประเมินผลชัดเจน

4.56

.616

มากที่สุด

17.การวัดผลในแต=ละหน=วย ใชวิธีการประเมินผลตาม
สภาพจริง
18.อาจารย2ผูสอนแต=ละท=านมีความรูความสามารถ
เหมาะสมในการสอนแต=ละวิชา
19.อาจารย2ผูสอนมีประสบการณ2เกี่ยวกับงานดาน
จิตวิทยา
20.อาจารย2ผูสอนมีทักษะในการสอนของแต=ละวิชา
21.อาจารย2ผูสอนเนนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง
22.อาจารย2ผูสอนเอาใจใส=ใหความช=วยเหลือดูแลนักศึกษา
23.อาจารย2ผูสอนประยุกต2เนื้อหาวิชาใหสามารถนําไปใช
ประโยชน2
24.อาจารย2ผูสอนมีปฏิสัมพันธ2กับนักศึกษาอย=างต=อเนื่อง

4.56

.616

มากที่สุด

4.56

.511

มากที่สุด

4.61

.608

มากที่สุด

4.72
4.56
4.72
4.72

.461
.616
.575
.461

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

.461

มากที่สุด
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ค8าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
25.การส=งเสริมการศึกษาและคนควาความรูดวยตนเอง
4.61
.608
มากที่สุด
ค8าเฉลี่ยรวม
4.55
.420
มากที่สุด
ความพึ งพอใจต8 อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานและคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา
ความพึงพอใจต=อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยามี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมในระดั บ มาก มี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 4.39
ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ ความสามารถในการปรั บ ตั ว ใหเขากั บ เพื่ อ นร= ว มงาน และ
ความสามารถในการติ ด ต= อ สื่ อ สารมี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 4.61 ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ํ า สุ ด คื อ
สามารถวิเคราะห2และแกไขปaญ หาทางจิตวิทยา มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี และ
สามารถบริหารเวลาไดอย=างมีประสิทธิภาพมีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.22
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจต8อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยา
รายการประเมิน
ความรูความสามารถทางวิชาการ /วิชาชีพ
1.มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจิตวิทยาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
2.ประยุกต2ใชความรูความสามารถกับงานของหน=วยงาน
ได
3.สามารถวิเคราะห2และแกไขปaญหาทางจิตวิทยา
4.ความสามารถในการเรียนรูงานดานจิตวิทยาในที่ทํางาน
5.ความเขาใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
6.มีความรูในระดับที่สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเป}าหมาย
อย=างมีประสิทธิภาพ
7.เปZนผูแสวงหาความรูเพิ่มเติมอย=างต=อเนื่อง
8.สามารถประสานประโยชน2เพื่อใหงานบรรลุตาม
จุดมุ=งหมาย

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.33

.594

มาก

4.44

.511

มาก

4.22
4.50
4.39

.647
.618
.502

มาก
มากที่สุด
มาก

4.28

.461

มาก

4.28
4.28

.669
.669

มาก
มาก
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9.มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี
ความเปZนผูนํา
10.ตัดสินใจและแกไขปaญหาเฉพาะหนาไดอย=างเหมาะสม
11.มีความรัก เมตตาผูอื่น เพื่อนร=วมงานใหความเคารพ
เกรงใจ

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
4.22
.808
มาก
4.33
4.50

.686
.514

มาก
มากที่สุด

12.เคารพและให เกียรติเพื่อนร=วมงาน
13.สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี

4.44
4.39

.511
.502

มาก
มาก

14.สามารถโนมนาวใจใหเพื่อนร=วมงานทํางาน
15.ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนร=วมงาน
16.ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร
17.ความสามารถในการทํางานเปZนทีม
18.การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผูอื่น
ความรูความสามารถในการจัดการ
19.มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน

4.22
4.61
4.61
4.56
4.50

.647
.608
.502
.511
.514

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.33

.594

มาก

20.ปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการดําเนินงานอย=างเหมาะสม
21.มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสม่ําเสมอ

4.28
4.50

.461
.618

มาก
มากที่สุด

22.สามารถบริหารเวลาไดอย=างมีประสิทธิภาพ
23.จัดลําดับความสําคัญของงานไดอย=างสอดคลองกับ
เวลา
24.ความสามารถในการตัดสินใจ
25. สามารถวิเคราะห2และแกไขปaญหาในการปฏิบัติงานได
ค8าเฉลี่ยรวม

4.22
4.44

.428
.511

มาก
มาก

4.39
4.50
4.39

.502
.514
.372

มาก
มากที่สุด
มาก

ความสามารถนําความรู.ไปใช.ในด.านการประกอบอาชีพ การยกระดับความรู. และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความสามารถนําความรูไปใชในดานการประกอบอาชีพ การยกระดับความรู และการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มี ค วามพึ งพอใจภาพรวมในระดั บ มาก มี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 4.22 ประเด็ น ที่ มี
ความพึ งพอใจสู งสุ ด คื อ เปZ น วิ ช าชี พ ที่ เหมาะสมกั บ ความรู ความสามารถของตนเอง และ เพื่ อ มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นมีค=าเฉลี่ยเท=ากับ 4.61 ประเด็นที่มีความพึงพอใจต่ําสุดคือ สามารถเพิ่ม
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โอกาสรู จั ก ผู ประกอบการในสาขาวิ ช าชี พ สามารถนํ า ความรู ไปพั ฒ นาตนเองและองค2 ก รเพื่ อ
ความกาวหนาในอาชี พ และ สามารถพั ฒ นาตนเองและครอบครัวใหมี คุณ ภาพชี วิตที่ ดี มีค=าเฉลี่ ย
เท=ากับ 4.22
ตารางที่ 12 ความสามารถนําความรู.ไปใช.ในด.านการประกอบอาชีพ การยกระดับความรู. และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
1.มีทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
4.33
.594
มาก
2.สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณ2ในการปฏิบัติงานทาง 4.44
.511
มาก
จิตวิทยาไดอย=างถูกวิธี
3.สามารถปฏิ บั ติ ง านอย= า งมี ขั้ น ตอนถู ก ตองตามหลั ก 4.22
.647
มาก
วิชาชีพ
4.สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพได
4.50
.618
มากที่สุด
5.ไดรับความรูตรงตามสาขาอาชีพที่ปฏิบัติงาน
4.39
.502
มาก
6.สามารถนําความรูไปใชเพื่อช=วยใหมีโอกาสหางานทําได 4.28
.461
มาก
ง=ายขึ้น
7.สามารถนําความรูไปเปZนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
8.สามารถนําความรูไปใชเพื่อประกอบอาชีพหลัก

4.50
4.44

.514
.511

มาก
มาก

9.สามารถนําความรูไปใชเพื่อประกอบอาชีพเสริม

4.39

.502

มาก

10.สามารถพัฒนาการประกอบอาชีพใหมีรายไดดียิ่งขึ้นได
11.สามารถนําความรูไปแกไขปaญหาในการประกอบอาชีพ
12.สามารถเพิ่มโอกาสรูจักผูประกอบการในสาขาวิชาชีพ
13.สามารถนํ า ความรู ไปพั ฒ นาตนเองและองค2 ก ร
เพื่อความกาวหนาในอาชีพ
14.สามารถนํ า ความรู ไปพั ฒ นาตนเองและองค2 ก ร
เพื่อความกาวหนาในอาชีพ
15.เปZ น วิช าชี พที่ เหมาะสมกั บ ความรูความสามารถของ
ตนเอง
16.เพื่อมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น

4.28
4.28
4.22
4.33

.669
.669
.808
.686

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.22

.647

มาก

4.61

.608

มากที่สุด

4.61

.502

มากที่สุด
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ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
17.มีคุณสมบัติตรงตามที่นายจางตองการ
4.56
.511
มากที่สุด
18.เพื่อความมั่นคงในวิชาชีพ
4.50
.514
มากที่สุด
19.สามารถวิเคราะห2สถานการณ2ของสังคมไดอย=างถูกตอง 4.33
.594
มาก
20.สามารถแกไขปa ญ หาและขอขั ด ของของบุ ค คลและ
สังคมได
21.สามารถนํ า ความรู ไปใชในการสรางสรรค2 สิ่ งใหม= ๆ
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของตนเองได
22.สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
23.สามารถถ= ายทอดความรูจากการเรียนเพื่ อช=วยเหลื อ
ผูอื่นได
24.เพื่ อนํ าความรู ไปใชเสริ มสรางสุ ขภาพกายและใจให
แข็งแรงสมบูรณ2ยิ่งขึ้น
25.สามารถวางแผนการดํ า เนิ น ชี วิต ของตนเองไดอย= า ง
ถูกตอง
ค8าเฉลี่ยรวม

4.28

.461

มาก

4.50

.618

มากที่สุด

4.22

.428

มาก

4.44

.511

มาก

4.39

.502

มาก

4.50

.514

มากที่สุด

4.22

.389

มาก

1.3 ผลการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนต8อการเลือกเข.าศึกษาต8อในระดับอุดมศึกษา
หลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร" แ ละสั งคมศาสตร" มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ"
ในพระบรมราชูปถัมภ"
การประเมินความคาดหวังของนักเรียนต=อหลักสูตรจิตวิทยาจํานวน 130 คน โดยส=วน
ใหญ=เปZนเพศหญิง 85 คน คิดเปZนรอยละ 65.4 เพศชาย 44 คน คิดเปZนรอยละ 33.8 เปZนนักเรียน
จากโรงเรี ย นอ= า งทองปa ท มโรจน2 วิ ท ยาคม จั งหวั ด อ= า งทองจํ า นวน 87 คน คิ ด เปZ น รอยละ 66.9
โรงเรียนอยุธยานุสรณ2 จังหวัดอยุธยาจํานวน 43 คน คิดเปZนรอยละ 33.1
ลักษณะของหน=วยงานที่ ตองการประกอบอาชีพ นักเรียนตองการประกอบอาชีพกับ
หน=วยงานราชการมากที่สุด จํานวน 91 คน คิดเปZนรอยละ 70 รองลงมาคือ บริษัทเอกชน จํานวน 16
คน คิดเปZนรอยละ 12.3
ความคาดหวั งต= อ การประกอบอาชี พ ในอนาคตของนั ก เรี ย นตองการเปZ น พนั ก งาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 78 คน คิดเปZนรอยละ 60
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ความสนใจในการเรียนสาขาจิต วิทยา นักเรียนมี ความสนใจ 76 คน คิด เปZ น รอยละ
58.5 โดยใหความสนใจในสาขาจิต วิท ยาการใหคํ าปรึกษามากที่ สุ ด จํ านวน 29 คน รองลงมาคื อ
จิตวิทยาการศึกษาจํานวน 27 คน
ตารางที่ 13 ข.อมูลทั่วไปของนักเรียน
ข.อมูลทั่วไป
1.เพศ
ชาย
หญิง
ไม=ระบุ
2.โรงเรียน
โรงเรียนอยุธยานุสรณ2
โรงเรียนอ=างทองปaทมโรจน2วิทยาคม
3.จังหวัด
อยุธยา
อ=างทอง
4.ลักษณะของหน=วยงานที่ตองการประกอบอาชีพ
หน=วยงานราชการ
บริษัทเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
อื่นๆ
5.ความคาดหวังต=อการประกอบอาชีพในอนาคต
ประกอบธุรกิจส=วนตัว/อาชีพอิสระ
พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
ทํางานในทองถิ่น
พนักงานในองค2กรปกครองส=วนทองถิ่น
อาชีพที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อื่นๆ
6.ความสนใจในสาขาจิตวิทยา
สนใจ
ไม=สนใจ
ไม=ระบุ

จํานวน

ร.อยละ

44
85
1

33.8
65.4
.8

43
87

33.1
66.9

43
87

33.1
66.9

91
16
13
3
7

70
12.3
10
2.3
5.4

26
78
6
4
1
13
2

20
60
4.6
3.1
8.
10
1.5

76
52
2

58.5
40
1.5
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ข.อมูลทั่วไป
จํานวน
ร.อยละ
7. จิตวิทยาสาขาที่สนใจเลือกเรียน
จิตวิทยาแนะแนว
23
3
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค2การ
15
จิตวิทยาชุมชน
17
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
29
1
จิตวิทยาโรงเรียน
6
จิตวิทยาพัฒนาการ
20
จิตวิทยาการศึกษา
27
2
จิตวิทยาการกีฬา
12
อื่นๆ
2
ความคาดหวังของนักเรียนต8อหลักสูตรจิตวิทยา
จากผลการศึ ก ษาความคาดหวั งของนั ก เรี ย นต= อ หลั กสู ต รจิ ต วิ ท ยาพบว= านั กเรี ย นมี
ความคาดหวั ง อยู= ใ นระดั บ มาก มี ค= า เฉลี่ ย เท= า กั บ 3.82 ประเด็ น ที่ มี ค วามคาดหวั ง สู ง สุ ด คื อ
สื่อการเรียนรูช=วยกระตุ นใหผู เรีย นพั ฒ นาศั กยภาพทางการคิ ดไตร=ตรอง คิ ดสรางสรรค2 มี ค=าเฉลี่ ย
เท=ากับ 4.12
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับนอยที่สุด
ค=าเฉลี่ยระหว=าง 1.50 – 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความคาดหวังอยู=ในระดับนอย
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=ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 14 ความคาดหวังของนักเรียนต8อหลักสูตรจิตวิทยา
ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
1.ท= า น ส น ใจ เข า เรี ย น ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 3.24
.636
ปานกลาง
วไลยอลงกรณ2
2.ผู เรี ย นมี ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาตนเองและ 3.85
.668
มาก
ช=วยเหลือผูอื่น
3.หลักสู ตรเสนอทางเลือกที่ แตกต= างจากความคาดหวั ง
และทําใหผูเรียนสนใจ
4.หลักสูตรตรงกับความตองการของตลาดงาน

3.65

.635

มาก

3.65

.770

มาก

5.หลักสูตรเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพแก=ผูเรียน

3.85

.677

มาก
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รายการประเมิน
6.เนื้อหาสาระในหลักสูตรทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2

ระดับ
ค8าเบี่ยงเบน
ค8าเฉลี่ย
ความพึง
มาตรฐาน
พอใจ
3.89
.655
มาก

7 .ห ลั ก สู ต ร ส รา งแ ล ะ พั ฒ น า ให ผู เรี ย น มี ทั ก ษ ะ
การปฏิบัติงานจริง

4.04

.731

มาก

8.หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองค2ความรู
ดวยตนเอง

4.06

.701

มาก

9.หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนมีประสบการณ2ตรง
10.หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนไดเลือกกิจกรรมและวิธีการ
ดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
11.หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนฝ_กทํางานร=วมกับผูอื่นได

4.02
3.98

.715
.710

มาก
มาก

4.10

.691

มาก

12.หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยม
ที่พึงประสงค2

4.00

.704

มาก

13.สื่ อการเรี ย นรูช= วยกระตุ นใหผู เรี ย นพั ฒ นาศั กยภาพ
ทางการคิดไตร=ตรอง คิดสรางสรรค2

4.12

.738

มาก

14.สื่อการเรียนรูเชื่อมโยงสิ่งที่อยู=ไกลตัวผูเรียนใหเขามาสู=
การเรียนรูของผูเรียน

4.00

.732

มาก

ค8าเฉลี่ยรวม

3.82

.469

มาก

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห" ปรัชญา คุณลักษณะที่พึงประสงค" มาตรฐานผลการเรียนรู.และตัวชี้วัด
มาตรฐานผลการเรียนรู.
จากการศึกษากลุ=มเป}าหมาย ไดแก= บัณฑิตที่จบสาขาจิตวิทยา สถานประกอบการ นักเรียนมัธยม
เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2ในสาขาจิตวิทยา และไดนําผลไปวิพากษ2โดยผูทรงคุณวุฒิ
โดยไดทําการวิเคราะห2 และกําหนดประเด็นในดานปรัชญาของหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงค2
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ปรัชญาของหลักสูตร
จากผลการศึ ก ษาพบว= า การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มุ=งเนนนั กศึ กษาเปZ น ศู น ย2 กลาง
สนับสนุนการเรียนรูโดยอาศัยหลักสหวิทยาการและบูรณาการ (interdisciplinary and integration)
สรางบรรยากาศที่ เปZ น มิต รโดยใหนักเรียนไดมี โอกาสแสดงความคิ ดเห็ น อย=างอิส ระ ใชการเรีย นรู
แบบองค2รวม โดยใหฝ_กปฏิบัติงานจริงกับบุคคลและสถานการณ2ในชีวิตประจําวัน สามารถนําความรู
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มาพั ฒ นาตนเองและใหความช= ว ยเหลื อ ผู อื่ น บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรม สรางสรรค2 กิ จ กรรมที่ เปZ น
ประโยชน2กับชุมชน จึงไดมีการกําหนดปรัชญาในสาขาจิตวิทยา ดังนี้
“บูรณาการความรู.คู8คุณธรรม สานสัมพันธ" สร.างสรรค"สังคม พัฒนาตนอย8างสมดุล”
โดยมีคําอธิบาย ดังนี้
บูรณาการความรูคู=คุณธรรม หมายถึง มุ=งใหมีความรูเชิงบูรณาการศาสตร2ทางจิตวิทยา
กับศาสตร2อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานไดจริง ประยุกต2ความรูในการทํางานไดหลากหลาย สามารถ
ทําวิจัย โดยอยู=บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม
สานสัมพันธ2สรางสรรค2สังคม หมายถึง มุ=งใหเกิ ดความเขาใจตนเองและผูอื่ น ยอมรับ
ความแตกต= า งระหว= า งบุ ค คล สั ง คมอย= า งเหมาะสม มี ค วามเปZ น ผู นํ า สามารถปรั บ ตั ว และ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น รวมทั้งช=วยเหลือบุคคลอื่นใหอยู=ในสังคมไดอย=างมีความสุข
พัฒนาตนอย=างสมดุล หมายถึง มุ=งเขาใจตนเอง โดยสามารถประยุกต2ใชองค2ความรู
ทางดานจิตวิทยามาพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนชีวิต ตัดสินใจและแกไขปaญหาเฉพาะหนาไดอย=าง
เหมาะสม
ทั้งนี้ผูวิจัยไดพิจารณาจากความสอดคลองของการวิจัยความหวังของสถานประกอบการ
ความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ต และความคาดหวั งของนั ก เรี ย น ที่ ส อดคลองกั บ ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร
จิตวิทยา ดังนี้
ปรัชญาด.านบูรณาการความรู.คู8คุณธรรม
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในดานขยันอดทน (ค=าเฉลี่ย 5.00) ตรงต=อเวลา
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ค=าเฉลี่ย 4.96) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (ค=าเฉลี่ย
4.91) การประยุกต2ใชความรูความสามารถกับงานของหน=วยงานได (ค=าเฉลี่ย 4.87) สามารถวิเคราะห2
และช= ว ยเหลื อผู ที่ มาขอคํ า ปรึก ษาได (ค= า เฉลี่ ย 4.70) ความรู ความสามารถในงานอาชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ
(ค=าเฉลี่ย 4.74) มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ (ค=าเฉลี่ย 4.65)
หลั ก สู ต รทํ าใหผู เรี ย นไดทํ า ความเขาใจ แปลความ ตี ค วาม สรางความหมาย สั งเคราะห2 ข อมู ล
สรุปเปZนขอความรู (ค=าเฉลี่ย 4.57)
ความพึงพอใจของบัณฑิต ในดานวิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน (ค=าเฉลี่ย 4.61) กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนมีประสบการณ2ตรงในการทํางานกิจกรรม
กระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยงประสบการณ2จากการเรียนกับชีวิตจริง และนําความรูไปประยุกต2ใชในชีวิตจริง
(ค=าเฉลี่ย 4.44) กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองค2ความรูดวยตนเอง การเรียนกิจกรรม
สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และค=านิ ยมที่ พึงประสงค2 การเรียนการสอนมุ= งส= งเสริ มองค2 ความรู
จากการวิจัย (ค=าเฉลี่ย 4.39) หลักสูตรเพิ่มศักยภาพและเพิ่มพู นความรูที่ทันสมัย (ค=าเฉลี่ย 4.33)
หลักสูต รมุ= งเนนการมี ส= วนร=วมและบู รณาการความรู (ค= าเฉลี่ย 4.28) สื่ อการเรียนรู ช=วยใหผู เรีย น
บูรณาการสาระการเรียนรูต=างๆใหเชื่อมโยงกัน (ค=าเฉลี่ย 4.22)
ความคาดหวังของนักเรียน ในดาน สื่อการเรียนรูช=วยกระตุนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดไตร=ตรอง คิดสรางสรรค2 (ค=าเฉลี่ย 4.12) หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองค2
ความรูดวยตนเอง (ค= าเฉลี่ ย 4.06) หลั กสู ต รสรางและพั ฒ นาใหผูเรีย นมีทักษะการปฏิ บั ติงานจริ ง
(ค=าเฉลี่ย 4.04) หลักสูตรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมที่พึงประสงค2 (ค=าเฉลี่ย 4.00)
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ปรัชญาด.านสานสัมพันธ"สร.างสรรค"สังคม
ความคาดหวั ง ของสถานประกอบการ ในดานการมี ม นุ ษ ย2 สั ม พั น ธ2 ทั ก ษะ
ในการติดต=อสื่อสาร ความสามารถในการทํางานเปZนทีม (ค=าเฉลี่ย 4.87) การยอมรับฟaงความคิดเห็น
ของผู อื่ น (ค= า เฉลี่ ย 4.78) ความสามารถในการปรั บ ตั ว ใหเขากั บ เพื่ อ นร= ว มงาน (ค= า เฉลี่ ย 4.74)
สามารถวิ เคราะห2 แ ละช= ว ยเหลื อ ผู ที่ ม าขอคํ า ปรึ ก ษาได มี ค วามรั ก เมตตาผู อื่ น เพื่ อ นร= ว มงาน
ใหความเคารพ เกรงใจ (ค=าเฉลี่ย 4.70) ความเปZนผูนําหรือผูตามที่ดี (ค=าเฉลี่ย 4.65) สรางบรรยากาศ
การทํางานที่ดี (ค=าเฉลี่ย 4.61)
ความพึงพอใจของบัณฑิต ในดานความสามารถในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนร=วมงาน
ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร (ค=าเฉลี่ย 4.61) ความสามารถในการทํางานเปZนทีม (ค=าเฉลี่ย 4.56)
มี ค วามรั ก เมตตาผู อื่ น เพื่ อ นร= ว มงานใหความเคารพ เกรงใจ (ค= า เฉลี่ ย 4.50) กิ จ กรรมกระตุ น
ใหผูเรียนฝ_กทํางานร=วมกับผูอื่นได (ค=าเฉลี่ย 4.50) สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี (ค=าเฉลี่ย 4.39)
ความคาดหวังของนั กเรียน ในดานหลักสูตรกระตุนใหผูเรียนฝ_กทํางานร=วมกับผูอื่นได
(ค=าเฉลี่ย 4.10) หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนไดเลือกกิจกรรมและวิธีการดวยตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ (ค=าเฉลี่ย 3.98) เนื้อหาสาระในหลักสูตรทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 (ค=าเฉลี่ย 3.89)
ปรัชญาด.านพัฒนาตนอย8างสมดุล
ความคาดหวั ง ของสถานประกอบการ ในดานเปZ น ผู แสวงหาความรู เพิ่ ม เติ ม
อย= า งต= อ เนื่ อ ง ตั ด สิ น ใจและแกไขปa ญ หาเฉพาะหนาไดอย= า งเหมาะสม สามารถบริ ห ารเวลาได
อย=างมีป ระสิทธิภ าพ (ค=าเฉลี่ย 4.83) สามารถประสานประโยชน2เพื่อใหงานบรรลุตามจุดมุ=งหมาย
มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน จัดลําดับ ความสําคัญของงานไดอย=างสอดคลองกับ เวลา
(ค=าเฉลี่ย 4.78) มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสม่ําเสมอ (ค=าเฉลี่ย 4.74) ความสามารถ
ในการตัดสินใจ (ค=าเฉลี่ย 4.70)
ความพึ งพอใจของบัณ ฑิต ในดานสามารถวิเคราะห2และแกไขปaญหาในการปฏิบัติงานได
มีการตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย=างสม่ําเสมอ (ค=าเฉลี่ย 4.50) จัดลําดับความสําคัญของงาน
ไดอย=างสอดคลองกับเวลา(ค=าเฉลี่ย 4.44) ความเขาใจขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานในหนาที่
(ค= าเฉลี่ย 4.39)เปZ นผู แสวงหาความรูเพิ่ มเติ มอย=างต= อเนื่ อง สามารถประสานประโยชน2 เพื่ อใหงาน
บรรลุตามจุดมุ=งหมาย (ค=าเฉลี่ย 4.28)
ความคาดหวังของนักเรียน ในดานสื่อการเรียนรูช=วยกระตุนใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิ ด ไตร= ต รอง คิ ด สรางสรรค2 (ค= า เฉลี่ ย 4.12) หลั ก สู ต รกระตุ นใหผู เรี ย นไดคนพบและ
สรางองค2ความรูดวยตนเอง (ค=าเฉลี่ย 4.06) หลักสูตรกระตุนใหผูเรียนไดเลือกกิจกรรมและวิธีการดวย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจ (ค=าเฉลี่ย 3.98) หลักสูตรเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
แก=ผูเรียน (ค=าเฉลี่ย 3.85)
2.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค"
จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค2 จากกลุ=มตัวอย=างผูประกอบการ/หน=วยงานที่ใช
บัณฑิตหรือทํางานเกี่ยวของกับบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาจิตวิทยา ทําให
กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค2 ของบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร2บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ดังนี้
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1) มีความสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาไดอย=างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเปZนแบบอย=างที่ดี
2) มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา
3) มีความสามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แกไขปaญหาและพัฒนาตนเอง
ผูอื่น ใหอยู=ร=วมกันไดอย=างมีความสุข
4) มีความเขาใจ เห็นค=าตนเองและผูอื่นตามความเปZนจริง
5) มีความสามารถคนควา วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา
2.3 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู.ในแต8ละด.าน
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในหลักสูตรตามมาตรฐาน (มคอ. 2) ไดกําหนดไว 5
ดาน อั น ไดแก= ดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ดานความรู ดานทั กษะความสั มพั น ธ2 ระหว= างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ งนี้ ผู ศึ ก ษาไดกํ า หนดมาตรฐานใหตรงกั บ สาขาจิ ต วิ ท ยา รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะใชประกอบใน
การกําหนดกรอบการเรียนการสอนในแต=ละรายวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู ความสามารถ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต=อวิชาชีพจิตวิทยา
ตัวชี้วัด มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1) เขาใจ เห็นคุณค=าตนเองและผูอื่นตามความเปZนจริง
2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3) เคารพศั กดิ์ ศ รีแ ละสิ ท ธิ ข องบุ คคล มี ความเอื้ ออาทร และยอมรับ ความแตกต= า ง
ระหว=างบุคคล
4) ประยุ ก ต2 ความรู ทางจิ ต วิ ทยาเพื่ อใชในการจั ด การปa ญ หา โดยอยู= บ นพื้ น ฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5) เปZนแบบอย=างที่ดีในการดําเนินชีวิตอย=างสมดุล
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด 5 ตั ว
สอดคลองกับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของสถานประกอบการฯ ดังนี้
ความพึงพอใจของบัณฑิต ในดานมีความรัก เมตตาผูอื่น เพื่อนร=วมงานใหความเคารพ
เกรงใจ การยอมรับ ฟaงความคิดเห็น ของผูอื่น (ค=าเฉลี่ย 4.50) เคารพและให เกียรติเพื่ อนร=วมงาน
(ค=าเฉลี่ย 4.44) กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค=านิยมที่พึงประสงค2 (ค=าเฉลี่ย 4.39)
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในดานขยันอดทน (ค=าเฉลี่ย 5.00) ตรงต=อเวลา มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (ค=าเฉลี่ย 4.96) มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
ความ
ซื่อสัตย2 (ค=าเฉลี่ย 4.91) ความเสียสละ (ค=าเฉลี่ย 4.78) รักษาผลประโยชน2ของหน=วยงาน (ค=าเฉลี่ย
4.74) หลักสู ตรสอดแทรกคุณ ธรรม จริย ธรรม และค=านิ ยมที่ พึงประสงค2 (ค=าเฉลี่ย 4.73) สามารถ
วิเคราะห2และช=วยเหลือผูที่มาขอคําปรึกษาได (ค=าเฉลี่ย 4.70)
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มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านความรู.
มีความเขาใจ เห็นค=าตนเองและผูอื่นตามความเปZนจริง
ตัวชี้วัด มี 5 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา
2) เขาใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแกไขปaญหาทางพฤติกรรม
3) มีความรู ความเขาใจ ในการใชเครื่องมือทางจิตวิทยาไดอย=างถูกตองเหมาะสม
4) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในปaจจุบันที่เกี่ยวของกับ
การแกปaญหาและการขยายผลองค2ความรู
5) สามารถบูรณาการความรูทางจิตวิทยากับความรูทางจิตวิทยากับความรูในศาสตร2อื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และการกําหนดตัวชี้วัด 5 ตัว สอดคลองกับงานวิจัย
ความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของสถานประกอบการ ดังนี้
ความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ต ในดานความสามารถในการเรี ย นรู งานดานจิ ต วิ ท ยา
ในที่ ทํางาน (ค= าเฉลี่ย 4.50) ประยุกต2ใชความรูความสามารถกับ งานของหน= วยงานได สามารถใช
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ2 ในการปฏิ บั ติ ง านทางจิ ต วิ ท ยาไดอย= า งถู ก วิ ธี (ค= า เฉลี่ ย 4.44) มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจิตวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ (ค=าเฉลี่ย 4.33) สามารถแกไขปaญหา
และขอขัดของของบุคคลและสังคมได (ค=าเฉลี่ย 4.28) สามารถวิเคราะห2และแกไขปaญหาทางจิตวิทยา
(ค=าเฉลี่ย 4.22)
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในดานประยุกต2ใชความรูความสามารถกับงาน
ของหน= ว ยงานได (ค= า เฉลี่ ย 4.87) สามารถประสานประโยชน2 เพื่ อ ใหงานบรรลุ ต ามจุ ด มุ= งหมาย
(ค= า เฉลี่ ย 4.78 ) สามารถวิเคราะห2 และช= วยเหลื อผู ที่ มาขอคํ าปรึกษาได (ค= าเฉลี่ ย 4.70) มี ความรู
ความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ความสามารถในการเรียนรูงานดานจิตวิทยา
(ค=าเฉลี่ย 4.65)
มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านทักษะทางปMญญา
มีความสามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปคิดวิเคราะห2 แกไขปaญหาและพัฒ นาตนเอง
ผูอื่น ใหอยู=ร=วมกันไดอย=างมีความสุข
ตัวชี้วัด มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1) มีความสามารถในการคิดอย=างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงระบบ
2) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร2 ระเบียบวิจัย และนวัตกรรม
ทางจิตวิทยาในการแกไขปaญหา
3) มีความสามารถในการตระหนักรู และพัฒนาศักยภาพของตนเองและผูอื่น ตลอดจน
อยู=ร=วมกับผูอื่นในสังคมไดอย=างมีความสมดุล
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มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปaญญา และการกําหนดตัวชี้วัด 3 ตัว สอดคลอง
กับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของสถานประกอบการ ดังนี้
ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต ในดานกิ จ กรรมกระตุ นใหผู เรี ย นเรี ย นรู และปฏิ บั ติ
อย= า งมี ขั้ น ตอน หรื อ เปZ น กระบวนการ (ค= า เฉลี่ ย 4.61) สามารถวิ เ คราะห2 แ ละแกไขปa ญ หา
ในการปฏิ บั ติ ง านได มี การตรวจสอบ ประเมิ น ผลการทํ า งานอย= า งสม่ํ า เสมอ(ค= า เฉลี่ ย 4.50)
เพื่อนําความรูไปใชเสริมสรางสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงสมบูรณ2ยิ่งขึ้น การเรียนการสอนมุ=งส=งเสริม
องค2ความรูจากการวิจัย (ค=าเฉลี่ย 4.39) มีการวางแผนหรือเตรียมการก=อนทํางาน (ค=าเฉลี่ย 4.33)
ความคาดหวั ง ของสถานประกอบการฯ ในดานเปZ น ผู แสวงหาความรู เพิ่ ม เติ ม
อย= างต= อเนื่ อง (ค=า เฉลี่ย 4.83) ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห2 ในการแกปa ญ หา (ค= าเฉลี่ย 4.78)
หลั ก สู ต รทํ าใหผู เรี ย นไดทํ า ความเขาใจ แปลความ ตี ค วาม สรางความหมาย สั งเคราะห2 ข อมู ล
สรุปเปZนขอความรู (ค=าเฉลี่ย 4.57) หลักสูตรไดทําใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและปฏิบัติ
อย=างมีขั้นตอน หรือเปZนกระบวนการ (ค=าเฉลี่ย 4.52)
มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านทักษะความสัมพันธ"ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาไดอย=างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
และเปZนแบบอย=างที่ดี มีความเขาใจ เห็นค=าตนเองและผูอื่นตามความเปZนจริง
ตัวชี้วัด มี 3 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
1) สามารถสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
2) สามารถทํางานร=วมกันเปZนทีม ทั้งในบทบาทของผูนําและสมาชิก
3) มีความรับผิดชอบต=อตนเอง ผูอื่นและสังคม
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทั กษะความสัมพัน ธ2ระหว=างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ
และการกําหนดตัวชี้วัด 3 ตัว สอดคลองกับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิตและความคาดหวังของ
สถานประกอบการฯ ดังนี้
ความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ต ความสามารถในการปรั บ ตั ว ใหเขากั บ เพื่ อ นร= ว มงาน
ความสามารถในการติด ต=อสื่ อสาร (ค= าเฉลี่ย 4.61) ความสามารถในการทํ างานเปZ นที ม (ค=าเฉลี่ ย
4.56) มีความรัก เมตตาผูอื่น เพื่อนร=วมงานใหความเคารพ เกรงใจ (ค=าเฉลี่ย 4.50) กิจกรรมกระตุน
ใหผูเรียนฝ_กทํางานร=วมกับผูอื่นได (ค=าเฉลี่ย 4.50) สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี (ค=าเฉลี่ย 4.39)
ความคาดหวั งของสถานประกอบการ ในดานความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ งาน
(ค=าเฉลี่ย 4.96) การมีมนุษยสัมพันธ2 ทักษะในการติต=อสื่อสาร ความสามารถในการทํางานเปZนที ม
(ค=าเฉลี่ย 4.87) การยอมรับ ฟaงความคิดเห็นของผูอื่น (ค=าเฉลี่ย 4.78) ความสามารถในการปรับ ตัว
ใหเขากับเพื่อนร=วมงาน (ค=าเฉลี่ย 4.74) มีความรัก เมตตาผูอื่น เพื่อนร=วมงานใหความเคารพ เกรงใจ
(ค=าเฉลี่ย 4.70) ความเปZนผูนําหรือผูตามที่ดี (ค=าเฉลี่ย 4.65) สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี (ค=าเฉลี่ย
4.61)
มาตรฐานผลการเรียนรู.ด.านทักษะในการวิเคราะห"เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถคนควา วิจัย และพัฒนาวิชาชีพจิตวิทยา
ตัวชี้วัด มี 4 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
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1) สามารถนําหลักสถิติไปใชในการวิจัยทางจิตวิทยาไดอย=างเหมาะสม
2) สามารถอ=านและวิเคราะห2สารสนเทศในชีวิตประจําวัน โดยอาศัยความรูทางสถิติ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงและแสวงหาความรูทางจิตวิทยา
4) มีความสามารถในการสื่อสาร โดยคํานึงถึงความแตกต=างระหว=างบุคคลทั้งในบทบาท
ของผูส=งสารและผูรับสาร
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห2เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการกําหนดตัวชี้วัด 4 ตัว สอดคลองกับงานวิจัยความพึงพอใจของบัณฑิต
และความคาดหวังของสถานประกอบการฯ ดังนี้
ความพึงพอใจของบัณฑิต ในดานความสามารถในการติดต=อสื่อสาร กิจกรรมกระตุน
ใหผู เรี ย นเรี ย นรู และปฏิ บั ติ อ ย= า งมี ขั้ น ตอน หรื อ เปZ น กระบวนการ (ค= า เฉลี่ ย 4.61) สามารถนํ า
เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพได การยอมรับฟaงความคิดเห็นของผูอื่น (ค=าเฉลี่ย 4.50) มีทักษะใน
การใชคอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี (ค=าเฉลี่ย 4.22) กิจกรรมกระตุนใหผูเรียนไดคนพบและสรางองค2ความรู
ดวยตนเอง การเรี ย นการสอนมุ= งส= งเสริ ม องค2 ค วามรู จากการวิ จั ย (ค= า เฉลี่ ย 4.39) เนื้ อ หาสาระ
ในกิจกรรมมีความทันสมัย ทันต=อเหตุการณ2 (ค=าเฉลี่ย 4.33)
ความคาดหวังของสถานประกอบการ ในดานทักษะในการติด ต=อสื่ อสาร (ค=าเฉลี่ ย
4.87) เปZนผูแสวงหาความรูเพิ่มเติมอย=างต=อเนื่อง วิชาในหลักสูตรจิตวิทยาเหมาะสมกับการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน (ค=าเฉลี่ย 4.83) ความสามารถในการติดต=อสื่อสาร (ค=าเฉลี่ย 4.78) มีทักษะในการใช
คอมพิวเตอร2และเทคโนโลยี, ความรูสามารถประยุกต2ใชในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปaจจุบัน (ค=าเฉลี่ย
4.61) สามารถโนมนาวใจใหเพื่ อ นร= ว มงานทํ า งาน (ค= า เฉลี่ ย 4.57) หลั ก สู ต รไดทํ า ใหผู เรี ย น
มีความสามารถในการเรียนรูและปฏิบัติอย=างมีขั้นตอนหรือเปZนกระบวนการ (ค=าเฉลี่ย 4.52)

