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 รายละเอียดของหลักสูตร 
          หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
          สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
        หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะมนุษยศาสตร์  ภาควิชาจิตวิทยา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:           หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

            ภาษาอังกฤษ:       Master of Education Program in Developmental Psychology 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :         การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
    ชื่อย่อ :           กศ.ม.  (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :   Master of Education (Developmental Psychology) 
    ชื่อย่อ :           M.Ed.  (Developmental Psychology) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
           - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
           แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า  41  หน่วยกิต         
             แผน ข                 ไม่น้อยกว่า  41  หน่วยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
          หลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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   5.2 ภาษาที่ใช้ 
          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย         
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
          รับนิสิตท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก   
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
          จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
              เป็นหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552         
ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. 2553)  และจะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ในการประชุม     
ครั้งที่ 5/2554   เมื่อวันที่  27  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2554  

    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 8/2554  เมื่อวันที่  25  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2554  

    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่  8/2554  เมื่อวันที่ 14   
เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2554  
    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่  1/2555  เมื่อวันที่ 6 
เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2555 
 

  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
              หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ในปีการศึกษา 2557 

 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                        

 

3 

 8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและทักษะใน 
    การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา         
   นักจิตวิทยา นักวิชาการ นักวิจัย นักกระตุ้นพัฒนาการ งานบริหารบุคคล งานฝึกอบรม งานที่เกี่ยวข้อง 
    กับการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน งานสังคมสงเคราะห์ งานวัดและประเมินทางจิตวิทยา 
องค์กรอิสระและธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้หลักจิตวิทยาในการด าเนินงาน 

 
 
 

 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
รายชื่อคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธิ์ศิรอรรถ วท.บ.  เกียรตินิยมอันดับสอง 
          (จิตวิทยา), 2536 
วท.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),   
           2539 
วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรม 
            ศาสตร์ ประยุกต์), 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539 
นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล),   
          2544 
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 
          2546 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
          ประยุกต์),  2552 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส คบ.   เกียรตินิยมอันดับสอง 
         (การสอนวิทยาศาสตร์และ 
         คณิตศาสตร์), 2517 
คม.   (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
         และการแนะแนว), 2521 
Ph.D.  Educational Psychology 
          (Measurement), 2530 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

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

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเอกสาร
ประกอบการประชุมประจ าปี 2553  เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) พบว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยใช้การส่งออกเป็นหลักมากกว่า 4 ทศวรรษ 
การพึ่งพาต่างประเทศเป็นหลักท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอ่อนแอและเมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็ย่อมท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ เกิดการว่างงาน และส่งผล
กระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังขึ้นอยู่
กับปัจจัยการผลิตด้ังเดิมโดยเฉพาะทุนและแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า จึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และในขณะนี้สถานการณ์การปรับตัว
เข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ  ของโลกนั้นจะมีมากขึ้นซึ่งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาค
เอเชีย โดยกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนใน         
ปี 2558  ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะลดภาษีตามกรอบการค้าเสรี
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ และในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการ
ลงทุน การเปิดสาขาบริการ การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรี
มากขึ้น เป็นต้น จึงจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เกิด
ความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมแก่บุคคลทั้งโดยเฉพาะบัณฑิตไทยเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล และสามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความ
พร้อมเรื่องทักษะทางภาษา ทักษะการท างาน ความรู้ความสามารถ การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนด้วยความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้นหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรด้าน
การท างานที่ใช้จิตวิทยาเป็นแกนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเตรียมความพร้อมแก่บุคคลในแง่มุมของ
การพัฒนาคุณภาพของคนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยท่ามกลางสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิสูงและการเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
            จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเอกสาร
ประกอบการประชุมประจ าปี 2553 เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) พบว่า โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากร
ผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.9 ในปัจจุบัน และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.8 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ     
ฉบับที่ 11 ซึ่งถือได้ว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและจะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568  ผู้สูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่า  เพศชาย คือ 55 : 45 และจะ
แตกต่างกันมากขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรหญิงมีอายุยืนยาวกว่าชาย  ส าหรับโครงสร้าง
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 20.5 ในปัจจุบันเหลือร้อยละ 18.3 ในปี 2559 เป็นผล
มาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ ากว่าระดับทดแทน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวท าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง จากสัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ ร้อยละ 
20.5 : 67.6 : 11.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3 : 66.9 : 14.8 ในปี 2559  
            ส่วนโครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบ
ไม่ใช่ญาติ และครัวเรือนรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือเป็นครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน พฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่   มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้าและท ากิจกรรม
ร่วมกันน้อยลง คนวัยหนุ่มสาวขาดเป้าหมายในการสร้างครอบครัวร่วมกัน ในช่วงที่ผ่านมาครอบครัว       
มีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่เพิ่มขึ้นจาก 4.4 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2544 เป็น 5.0 คู่ต่อพันครัวเรือน          
ในปี 2550 ขณะที่อัตราการแยกกันอยู่ได้เพิ่มจาก 20.7 รายเป็น 23.1 รายต่อประชากรที่เคยสมรสแล้วพันคน
ในช่วงเวลาเดียวกัน ตามล าดับ  
            ทางด้านการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2551 จ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 8.9 ปี แต่คุณภาพการศึกษายังมีปัญหามาก โดยคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากร้อยละ 39.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2552 และยังคง
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 55 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปี 2552 พบว่า
นักเรียนบางกลุ่มยังมีความสามารถต่ ากว่าเกณฑ์คือ ด้านการอ่านร้อยละ 7.2 ด้านการเขียนร้อยละ 17.7 
และด้านการคิดค านวณร้อยละ 22.3 คนไทยเกือบร้อยละ 60 ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สามารถคิดเป็น 
ท าเป็น ท าให้ขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างต่ า  ขณะที่กลุ่มวัยท างานยังมี   
ผลิตภาพต่ า    
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               โดยรวมสภาพการณ์สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก 
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป คนไทยเริ่มมี
พฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น มีการก าหนดมาตรฐานส่วนตัว ค่านิยม
ส่วนตัว การด าเนินชีวิตเป็นส่วนตัว และมีความต้องการเป็นส่วนตัว เป็นต้น วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู ่
ขาดการปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน ความมีน้ าใจไมตรีมีต่อกันน้อยลง ต่างแก่งแย่งเอารัดเอา
เปรียบกัน คนในสังคมห่างเหินจากศาสนา ขาดการขัดเกลาทางจิตใจให้มีศีลธรรม คุณงามความดี และ
ไม่ได้ให้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตลอดจนมีการรวมตัวต้ังเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความชอบของตนเองเป็นหลักมากกว่าค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  น าไปสู่ปัญหาทางสังคม  
ที่หลากหลายทั้งการแย่งชิงทรัพยากร การทุจริตคอรัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมไทย   
               จากสถานการณ์ดังกล่าวการเตรียมผลิตบุคลากรด้านการท างานที่ใช้จิตวิทยาเป็นแกน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านการท างานที่จบจากหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการจึงเป็นแนวทางหนึ่งใน
การช่วยเตรียมความพร้อมแก่บุคคลในแง่มุมของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการพึ่งพิงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในท่ามกลางสภาวการณ์ที่สังคมมีลักษณะปัจเจกและมีความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่ดีงาม
ในสังคมไทยเช่นนี้   
 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
            การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีทิศทางในลักษณะเพื่อการ
ประยุกต์ และมีลักษณะของการบูรณาการเป็นองค์รวมมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น มุ่งเน้นคุณภาพวิชาการทางด้านพัฒนาการมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพ มีความ
เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตโดยการส่งเสริมความรู้พื้นฐานที่มี
คุณภาพ เรียนรู้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม มีความรู้ความช านาญในศาสตร์วิทยาการ ได้รับการพัฒนาต่อ
ยอดตามศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
              การพัฒนาหลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ด้านวิชาการตามมาตรฐานสาขาวิชาการ มีศักยภาพในการท าวิจัย โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
การน าผลงานวิชาการไปใช้ในการพัฒนาสังคม 
 

 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
     13.1  หลักสูตร กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) เปิดสอนรายวิชาซึ่งให้โอกาสนิสิตจากหลักสูตรอ่ืนมา
เลือกเรียนได้ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีผลทางลบต่อกระบวนการผลิต และคุณภาพของบัณฑิต       
ในหลักสูตร 
      13.2  เนื่องจากหลักสูตร กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) เป็นหลักสูตรทางการศึกษา ซึ่งผู้เข้าเรียนต้องมี
พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ดังนั้นนิสิตจึงต้องไปเรียนร่วมกับหลักสูตรอ่ืน ดังนี้ 
              13.2.1  นิสิตทุกคนในหลักสูตรนี้ต้องเรียนวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 2 รายวิชา 
รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
                          พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา  3(3-0-6)    
                          พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสาร    3(3-0-6)    
              นอกจากนี้ทางภาควิชายังเปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกเรียนในสาขาอ่ืนที่เหมาะสม โดยสามารถ
เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากวิชาในระดับปริญญาโทที่เปิดสอนในคณะ / 
ภาควิชาต่างๆ  ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
            13.2.2  นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
พื้นฐานทางการศึกษาของระดับปริญญาตรี ตามข้อก าหนดของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้ตัดสินเลือกรายวิชาที่เหมาะสมกับนิสิตที่เป็นรายบุคคล      
โดยพิจารณาจากประวัติการเรียน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  

    1.1  ปรัชญา 
          พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีเต็มศักยภาพและส่งเสริมสังคมให้มีสันติสุขบนความหลากหลาย 
    1.2  ความส าคัญ 

     หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นหลักสูตรเดิมของสถาบัน
ระหว่างชาติส าหรับการค้นคว้าเรื่องเด็กซึ่งเริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 แต่เมื่อสถาบันฯ 
ได้เปลี ่ยนสภาพเป็นสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรนี้จึงได้มาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
ซึ่งได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มาแล้วประมาณ 35 ปี คือนับต้ังแต่แรกต้ังภาควิชาฯ ในปี 
พ.ศ. 2519  จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) โดยรับนิสิตปีละประมาณ 15  คน รวมจ านวนบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 400 คน  
         หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต     
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบคลุมทุกมิติและช่วงวัย ตลอดจน     
สามารถสร้าง ถ่ายทอด และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน
ตามขอบเขตของศักยภาพ หลักสูตรนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ จนครั้งสุดท้าย    
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อ
วันที่  11 มิถุนายน 2553  แต่ เพื่ อให้หลักสูตรมี คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติปี 2552 และเท่าทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ยิ่งขึ้นจึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งในปี 2553 - 2554   
         ทั้งนี้จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
(สศช.)ในเอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2553 เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ     
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยใช้การส่งออกเป็นหลักมากกว่า  4 ทศวรรษ ท าให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยอ่อนแอและเมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ย่อมท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ เกิดการว่างงานและส่งผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจ โลกแบบการรวมกลุ่มทาง
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เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกนั้นจะมีมากขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย และการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ท าให้เกิดความร่วมมือใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน  เช่น ความร่วมมือด้าน
การลงทุน การเปิดสาขาบริการ การจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานได้เสรีมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งย่อมจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา  เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย  
          นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า โครงสร้างประชากรไทย
ก าลังจะเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุและสังคมปัจเจก กล่าวคือ สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง  
แต่สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  สัดส่วนประชากรเด็ก :แรงงาน : ผู้สูงอายุ 
เปลี่ยนจากร้อยละ 20.5 : 67.6 : 11.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3 : 66.9 : 14.8 ในปี 2559 ส่วน
โครงสร้างครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ 
และครัวเรือนรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือเป็นครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน คนวัยหนุ่มสาวขาด
เป้าหมายในการสร้างครอบครัวร่วมกัน พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบ
ต่างคนต่างอยู่ มีเวลาในการอยู่พร้อมหน้าและท ากิจกรรมร่วมกันน้อยลง คนในสังคมมีน้ าใจไมตรีมีต่อ
กันน้อยลง ต่างแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ห่างเหินจากศาสนา ขาดการขัดเกลาทางจิตใจให้มี
ศีลธรรม คุณงามความดี และไม่ได้ให้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ตลอดจนมีการรวมตัว  ต้ังเป็นกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบของตนเองเป็นหลักมากกว่าค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม น าไปสู่ปัญหาทางสังคมที่หลากหลายทั้งการแย่งชิงทรัพยากร การทุจริตคอรัปชั่นการเอา
รัดเอาเปรียบ ซึ่งล้วนแต่สะท้อน  ให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่ดีงาม   ในสังคมไทย   
       จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้มีความ      
จ าเป็นที่ประเทศไทยต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพของคนให้เหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการพึ่งพิง
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในท่ามกลางสภาวการณ์ที่สังคมมีลักษณะปัจเจกและมีความเสื่อมถอย
ของวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการนี้เป็นหลักสูตรที่มีการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายและความจ าเป็นนี้โดยตรง ทั้งนี้โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงให้มีทิศทางใน
ลักษณะเพื่อการประยุกต์วิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์ให้มีความทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และมีลักษณะของการบูรณาการเป็นองค์รวมมากขึ้น รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น หลักสูตรนี้จึงเป็นประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพ อันจะ
น าไปสู่การส่งเสริมสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน   
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    1.3 วัตถุประสงค์ 
              เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.  มีความรู้  ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมทุกมิติและช่วงวัย     
  2.  สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์     
  3.  สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อพัฒนาบุคคล 
       ให้บรรลุศักยภาพของตน  
                     4.  เคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 หลักสูตร กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวศาสตร์ในสาขาจิตวิทยาเอง และการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมแวดล้อม  ส าหรับหลักสูตร กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 น้ีจะใช้กับนิสิต  
ปีการศึกษา 2555 เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้โดยวางแผนครอบคลุมกระบวนการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ  5 ปี ดังนี ้

  ปีการศึกษา 2555   
  - เปิดรับสมัคร 
  - รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนิสิตในหลักสูตรที่สะท้อนความพร้อมและ 
    ศักยภาพของนิสิตปัจจุบัน ได้แก่  
    -   สาขาปริญญาตรีที่จบ 
        -   จ านวนร้อยละของนิสิตที่สามารถสอบภาษาอังกฤษ ผ่านในรอบที่ 1 
   -   อัตราการท างานระหว่างเรียนและลักษณะงานที่ท า 
   -   รายงานผลการเรียนแต่ละวิชา 
   -   จ านวนร้อยละของนิสิต ได้หัวข้อ สารนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ 
    -   ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต  
    -   ท า มคอ. 3  และ มคอ. 5  
  ปีการศึกษา 2556 - 2557 
  - นิสิต / อาจารย์ผู้สอน ประเมินทั้งในระดับรายวิชาและภาพรวมของหลักสูตร 
  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาวิจัยวิเคราะห์ 
    สรุปผลการใช้หลักสูตรและรายงานผล 

- ท า มคอ. 4 มคอ. 6 และ มคอ. 7 
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 ปีการศึกษา 2558 - 2559   
  -   ติดตามผลการใช้หลักสูตรจากนายจ้างเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 ในรอบต่อไป 
  - ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัย และสรุปผลการใช้ 
 หลักสูตร ตลอดจนข้อมูลด้านทิศทางของศาสตร์ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 ปีการศึกษา 2559   
  - วางแผนการใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2560 และก าหนดแผนพัฒนา 
 ปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
 
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
1.  การปรับปรุงหลักสูตรให้มี 
     มาตรฐาน   โดย 
     1.1  ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของ สกอ.  
 
     1.2  สอดคล้องกับความ 
            เปลี่ยนแปลงของศาสตร์ 
             สาขาจิตวิทยา และ 
            สถานการณ์สังคม 
 
 
 
 
       

 
 
  1.1  จัดท าหลักสูตรโดยยึด   
                    TQF  
     1.2  บุคลากรติดตามความ 
         ก้าวหน้าของศาสตร์ 
         และการเปลี่ยนแปลง  
         ของสังคม ผ่านการ 
         ฝึกอบรม ศึกษาต่อและ  
          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         (KM ในงค์กร) และน า 
         ความรู้มาใช้ 
         ปรับปรุงหลักสูตร  

1.  เอกสารการปรับปรุง 
     หลักสูตร   
    1.1  มคอ. 2 – มคอ. 7  
 
    1.2  ความเชื่อมโยงของ 
            โครงการ และกิจกรรม 
             ของคณาจารย์ กับ 
           เนื้อหาหลักสูตรและ 
             รายงานผลการวิเคราะห์ 
           ปัจจัยภายนอกต่อ 
           การผลิตบัณฑิต  
          หลักสูตร กศ.ม. 
            (จิตวิทยาพัฒนาการ)  

1.3 อยู่บนฐานของการปฏิบัติจริง 1.3  ประเมินและปรับปรุง 
        หลักสูตร 

1.3  รายงานผลการ 
       ประเมินหลักสูตร 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
2.  การบริหารหลักสูตร  
     2.1 การก ากับดูแลให้มีการจัดการ 
           การเรียนการสอนให้ด าเนิน 
           ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 

 
 2.1 มีการประชุมคณะกรรม   

การบริหารหลักสูตร 
เพื่อก ากับดูแลให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ 

         สอดคล้องกับ เป้าหมาย 
        ของหลักสูตร         

 
2.1  ด าเนินการอย่างน้อย  
       ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
       และมีรายงานการประชุม 
        ที่แสดงถึงการด าเนินการ 
        ก ากับดูแลติดตาม 

    2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
            

2.2  แสวงหาความร่วมมือ 
       กับหน่วยงานอ่ืน  
       ทั้งภายในและภายนอก 
       มหาวิทยาลัย เพื่อดึงและ 
         แลกเปลี่ยนทรัพยากร 
        ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ต่อผู้เรียน (เช่น กับ 
       สถาบันวิจัยพฤติกรรม 
       ศาสตร์ , มหาวิทยาลัย 
       เกษมบัณฑิต  และ  
        IIUM เป็นต้น) 
2.3  จัดโครงการศึกษาดูงาน 
       และพัฒนาสื่อการเรียน 
       การสอน เช่น ต ารา  
       ห้องปฏิบัติการ  
        แบบทดสอบ 

2.2   หลักฐาน การมีกิจกรรม 
        ความร่วมมือ ในเชิง 
        วิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
         ทั้งใน และนอก 
        มหาวิทยาลัย (เช่น  
        จดหมายเชิญบุคลากร 
        โครงการความร่วมมือ  
        และผลการประเมิน 
        โครงการ เป็นต้น) 
 
     
 2.3  ด าเนินการอย่างน้อย  
        1ครั้งในทุกรอบ 2 ปี 
        และผลการประเมิน 
        อยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
3.  การสร้างองค์ความรู้ที่ชุมชน 
     ต้องการ และเผยแพร่องค์ความรู้ 
     แก่ชุมชน 
 

3.1 การสนับสนุนให้ 
คณาจารย์แสวงหา 

      ทุนวิจัยที่หน่วยงาน / 
      ชุมชนก าหนดหัวข้อ 
       และให้ทุนวิจัย  

 

3.2  การจัดโครงการ 
      เผยแพร่ผลวิจัย และ 
      ความรู้แก่ชุมชน โดย 
      คณาจารย์และนิสิต          

3.1  มีงานวิจัย ซึ่งลักษณะ 
       หัวข้อวิจัยสนองความ 
       ต้องการของชุมชน และ 
       ได้รับทุนวิจัยจาก 
          แหล่งภายนอก อย่างน้อย 
        1 เรื่อง / 2 ปี  
3.2  ด าเนินการ อย่างน้อย  
       1 ครั้ง / 2 ปี และผลการ 
       ประเมินจากผู้เข้าร่วม 
       โครงการอยู่ในระดับดี 
       ถึงดีมาก 

4.  การพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น 
     และระยะยาว 
 

 4.1  ให้คณาจารย์ทุกคนเข้า 
        ร่วมอบรม / สัมมนา /  
        ประชุม / น าเสนอผลงาน 
         ทางวิชาการ ในหรือ 
        ต่างประเทศ และให้ 
        น าความรู้ที่ได้มา 
        เผยแพร่แลกเปลี่ยน 
         ในการประชุมภาควิชา 
4.2  ให้คณาจารย์ที่จบการ 
         ศึกษาระดับปริญญาโท 
       ลาศึกษาต่อเต็มเวลาใน 
       ระดับปริญญาเอก   
        

4.1  ด าเนินการอย่างน้อย 
       ปีละ 1 ครั้ง โดยมี 
       หลักฐานจากงบประมาณ 
         / โครงการ /  รายงาน 
       การประชุม 
            
            
 

4.2  ข้อมูลคณาจารย์ 
      ลาศึกษาต่อระดับ 
      ปริญญาเอก ในช่วงปี 
       การศึกษา 2555 - 2559 
      รวม 3 คน 
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
 4.3  ให้อาจารย์ใหม่รับการ 

       ปฐมนิเทศ และ 
       ค าแนะน าด้านการจัด 
       การเรียนการสอน 
       โดยการเข้าอบรมตาม 
       หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
       และจัดใหส้อนควบคู่ 
        กับคณาจารย์เดิมที่มี 
       ความช านาญ 

4.3 หลักฐานการเข้าอบรม 
      และการมอบหมายงาน 
      ของภาควิชาฯ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

    ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ                 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีพุทธศักราช 2554 

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
  ไม่มี  -  ส าหรับนิสิตภาคในเวลาราชการ 
     มี  -  ส าหรับนิสิตภาคนอกเวลาราชการ 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไม่มี    

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
             วันเวลาราชการปกติ  ส าหรับนิสิตภาคในเวลาราชการ 
             นอกเวลาราชการ (ระบ)ุ  วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.  
                                               และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  
                                               ส าหรับนิสิตภาคนอกเวลาราชการ 
            ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน – กันยายน 
            ภาคการศึกษาปลาย     เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
            ภาคฤดูร้อน                  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 
     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
            ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา และ
มีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554  หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ข้อ 17  (ภาคผนวก ก) 
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     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
            ปัญหา 1   เนื่องจากหลักสูตรนี้รับนิสิตท่ีจบปริญญาตรี โดยไม่จ ากัดสาขาวิชา และแม้จะผ่านการ
คัดเลือก โดยพิจารณาคะแนนความรู้ด้านจิตวิทยาพื้นฐานในส่วนหนึ่ง แต่นิสิตก็ยังมีความแตกต่างมากใน   
พื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยา 
          ปัญหา 2   นิสิตบางคนไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
          ปัญหา 3   นิสิตขาดทักษะการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ยังเคยชินกับการเรียนแบบพึ่งพาอาจารย์ผู้สอน   
            ปัญหา 4    นิสิตขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ ท าให้มีแนวโน้มได้หัวข้อวิจัยช้ากว่า       
ท่ีควรจะเป็น 
 
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
          กลยุทธ์แก้ไขปัญหา 1   ก าหนดให้นิสิตทุกคนในหลักสูตรเรียนวิชาจิตวิทยาพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชา    
ที่ไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
          กลยุทธ์แก้ไขปัญหา 2   เปิดรายวิชาทางการศึกษาระดับปริญญาตรี ส าหรับนิสิตไม่มีพื้นฐานทาง
การศึกษาได้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
          กลยุทธ์แก้ไขปัญหา 3  วางรูปแบบการเรียนการสอนให้นิสิตคุ้นเคยกับการศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ชี้แนะ  กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนิสิต และระหว่างอาจารย์ 
และนิสิต  ทั้งนี้โดยผ่านการเรียนวิชาในหลักสูตรคือ วิชา Independent Study ซึ่งนิสิตได้ฝึกทักษะการสืบค้น
และประมวลความรู้ในลักษณะงานเขียน และการน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนในเชิงวิชาการ และก าหนดให้นิสิต
มีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ โดยเร็ว อย่างช้าภายในช่วงแรกของ    
ภาคเรียนที่ 2   
 กลยุทธ์แก้ไขปัญหา 4  จัดโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านการวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเรียนรู้ และคุ้นเคยกับกระบวนการท าปริญญานิพนธ์ / 
สารนิพนธ์ ต้ังแต่เนิ่น ๆ เช่น การเข้าร่วมสังเกตการณ์สอบเค้าโครง และสอบปากเปล่าของนิสิตรุ่นพี่ รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการร่วมประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ 
และนานาชาติ เป็นต้น 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 5 ป ี
                      จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

ชั้นปีที่ 1  10 5 - - 10 5 - - 10 5 
ชั้นปีที่ 2  - - 10 5 - - 10 5 - - 
รวม 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 10 5 - - 10 5 
 

      2.6  งบประมาณตามแผน 
               งบประมาณของหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ 

 ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน  (รวมทั้งหลกัสูตร)           750,000 50,000 
        ค่าตอบแทนผู้สอน (30 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้ง   
        ต่อภาคการศึกษา)     

540,000  

        ค่าครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน         50,000  
        ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน       80,000  
        ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 40,000  
        ค่าวิจัยและพฒันาหลักสูตร 30,000  
        ค่าใช้จา่ยเพื่อการประชาสัมพันธ์ 10,000  
   
 หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลางระดับคณะ/สถาบนั/ส านกั (อัตราต่อหัว) 16,666 66,666 
        งบพัฒนาหน่วยงาน   (5%) 3,333  
        งานวิจัยของหน่วยงาน  (5%) 3,333  
        ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (15%) 10,000  
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 ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 หมวดค่าปริญญานพินธ์/สารนิพนธ ์  10,000 76,666 
        ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)    10,000  
        ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์       (อัตราต่อหัว) 10,000  
   
 หมวดกองทนุพัฒนามหาวทิยาลัย   (15%) 13,529 90,195 
   
 หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง  (อตัราต่อหัว) 28,608 118,803 
        ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย    (4,360 x 2)  8,720  
        ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง  (3,000 x 2) 6,000  
        ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร์  (1,040 x 2) 2,080  
        ค่าธรรมเนียมบัณฑติวิทยาลัย   (5,904 x 2) 11,808  
   
 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร   120,000 

 

 
      2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 

 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

                 เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข  ซึ่งทั้งสองแผนมีจ านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรเท่ากันคือไม่น้อยกว่า  41  หน่วยกิต  โดย 
                       แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต  
          และ ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
                       แผน ข จ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 35 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต  
 

           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชา หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต    
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
แผน ก แบบ 

ก 2 
แผน ข 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา                                                                   
หมวดวิชาเอก                                                  
                2.1  วิชาเอกบังคับ 

      -  วิชาสถิติและวิจัย 
      -  วิชาเฉพาะ 

                 2.2  วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า 
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  

  6 
 23 
       20 
            (9) 
          (11) 
         3 
  12 

   6 
  29 
       23 
            (9) 
          (14) 
         6 
  6 

รวมจ านวนหน่วยกติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 41 หน่วยกิต 
 

           3.1.3 รายวิชา 
    1.   หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
พฐ 501   ชีวิตกับการศึกษา                                                                                 3(3-0-6) 
FE 501    Life and Education 
พฐ 502   เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและสื่อสารความรู้                                         3(3-0-6) 
FE 502   Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 
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2. หมวดวิชาเอก 
                              ก าหนดให้เรียน  ไม่น้อยกว่า      23    หน่วยกิต     ในแผน  ก แบบ ก 2  และ 
                                                      ไม่น้อยกว่า      29     หน่วยกิต    ในแผน  ข  
                              แบ่งเป็น วิชาเอกบังคับ  และวิชาเอกเลือก  ดังนี้ 
                              2.1     วิชาเอกบังคับ 
                                          วิชาเอกบังคับ    แผน  ก แบบ ก 2   ก าหนดให้เรียน    20  หน่วยกิต 
                                           แผน  ข                 ก าหนดให้เรียน    23  หน่วยกิต  
                                    โดยแบ่งเป็นวิชาสถิติและวิจัยและวิชาเฉพาะ ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รายวิชา หน่วยกิต แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

วิชาสถิติและวิจัย    
จต  541 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา  3(2-2-5) / / 
PG  541 Statistics for Psychological Research     
จต  543 การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) / / 
PG  543 Research Methods in Developmental 

Psychology 
   

จต  644 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 3(2-2-5) / / 
PG 644 Psychological Measurement and 

Testing 
   

วิชาเฉพาะ     
จต  522 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) / / 
PG  522 Child and Adolescent  Psychology    
จต  523 จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย 3(3-0-6) / / 
PG  523 Adult psychology and Aging        
จต  525 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) / / 
PG  525 Developmental Psychology Theories    
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รายวิชา หน่วยกิต แผน ก  
แบบ ก 2 

แผน ข 

จต  681 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพ 
ทางการศึกษา 

2(1-2-3) / / 

PG  681 Seminar in Human Development and 
Educational Quality 

   

จต  693* ประสบการณ์ภาคสนาม 3(0-9-3) - / 
PG  693 Field Experience    

 รวม  20 23 
 
*  เป็นวิชาบังคับเฉพาะแผน ข และเป็นวิชาเลือกส าหรับแผน ก แบบ ก 2   

 

                              2.2  วิชาเอกเลือก 
                                      วิชาเอกเลือก   แผน  ก แบบ ก2  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

                                   แผน  ข             ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต       
 
       จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 จต 505      จิตวิทยาความแตกต่าง 3(3-0-6) 
 PG 505      Differential Psychology  

 จต 542  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 PG 542     Advanced Statistics for Psychological Research  

 จต 548       การวิจัยเชิงคุณภาพในจิตวิทยา                                  3(2-2-5) 
 PG 548      Qualitative Research Methods in Psychology  

 จต 551 จิตวิทยาการเรียนรู้           3(2-2-5) 
 PG 551  Psychology of Learning   

 จต 623   จิตพยาธิสภาพตลอดช่วงวัย 3(3-0-6) 
 PG 623 Life-Span Developmental Psychopathology  

 จต 624 สัมมนาปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 3(2-2-5) 

 PG 624  Seminar in Behavior Problems of Childhood and Adolescence  
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 จต 625 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(2-2-5) 

 PG 625 Psychology of Exceptional Children  
 จต 626 จริยธรรมกับจริยศึกษา  3(3-0-6) 

 PG 626  Morality and Moral Education  

 จต 631 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์    3(3-0-6) 

 PG 631 Theories of  Personality and Applications  

 จต 671 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 PG 671 Behavioral Approach to Training Curriculum   

 จต 683       การฝึกความไวต่อความรู้สึก 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
 PG 683      Sensitivity Training  

 จต 685 พุทธศาสนากับการพัฒนามนษุย์   3(3-0-6) 
 PG 685 Buddhism and Human Development  

 จต 691      การศึกษาอิสระ 3(1-0-8) 
 PG 691 Independent  Study  
 จต 693* ประสบการณ์ภาคสนาม            3(0-9-3) 
 PG 693 Field Experience  

 *  เป็นวิชาเอกเลือกส าหรับแผน ก แบบ ก 2  (เป็นวิชาเอกบังคับเฉพาะแผน ข) 
 

 

3.    ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์  

 ปริญญานิพนธ์  (ส าหรับแผน ก แบบ ก 2)  

 จต 699 ปริญญานิพนธ์           12 หน่วยกิต 

 PG 699    Thesis  
 สารนิพนธ์  (ส าหรับแผน ข) 
 จต 688 สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต 
 PG 688  Master’s  Project   
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4.  เงื่อนไขส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยาและ/หรือพื้นฐานทางการศึกษา 
   4.1 ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา 
    ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยาจะต้องเรียนรายวิชา จต 501 จิตวิทยาทั่วไป  
    (โดยไม่นับหน่วยกิต) 
   4.2 ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา  
               ส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 3 วิชา  
      เพิ่มเติม (โดยไม่นับหน่วยกิต) ดังต่อไปนี ้
     4.2.1  ศษ 361  วิธีสอนทั่วไปหรือ ทน 301 สื่อการสอน 
     4.2.2  ศษ 500  การศึกษากับสังคม 
     4.2.3  วผ  401 การวัดผลการศึกษา 
     หรือรายวิชาอ่ืนที่เทียบเท่ากับ 3 รายวิชาข้างต้น 
 
5.   ความหมายของรหัสวิชา  
   5.1   เลขรหัสตัวแรก 
   เลข  5 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
   เลข 6 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
   5.2   เลขรหัสตัวกลาง  
   เลข 0 หมายถึง วิทยาศาสตร์พฤติกรรม 
   เลข 1 หมายถึง จิตวิทยาสังคม 
   เลข 2 หมายถึง จิตวิทยาพัฒนาการ 
   เลข 3 หมายถึง จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
   เลข   4 หมายถึง จิตวิทยาเชิงปริมาณ 
   เลข 5 หมายถึง จิตวิทยาทดลอง 
   เลข 6 หมายถึง จิตวิทยาสรีระศาสตร์ 
   เลข 7 หมายถึง จิตวิทยาการศึกษา 
   เลข 8 หมายถึง จิตวิทยาประยุกต์ 
   เลข 9 หมายถึง วิชาพิเศษเฉพาะสาขา 
 5.3   เลขรหัสตัวท้าย หมายถึง ล าดับก่อนหลังของวิชา  
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            3.1.4 แผนการศึกษา 
                         (แผน ก แบบ ก 2) 

ชั้นปทีี่ 1  ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกติ ชั้นปทีี่ 1  ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกติ 
พฐ 501 ชีวติกับการศึกษา 3(3-0-6) พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจยัเพื่อ 3(3-0-6) 
จต 522  จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น 3(3-0-6)           สร้างและการส่ือสารความรู้  
จต 541 สถิตเิพื่อการวิจยัทางจิตวิทยา 3(2-2-5) จต 523 จติวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย 3(3-0-6) 
(จต 501) * จิตวิทยาทั่วไป  จต 525 ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
  จต 543 การวิจยัทางจติวิทยาพฒันาการ 3(2-2-5) 
*  วิชาปรับพ้ืนฐาน (ส าหรับผู้ไมม่ีพื้นฐาน      
  ทางจิตวิทยาเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ)                       
    

รวม 9 นก. รวม 12 นก. 

 
ชั้นปทีี่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกติ ชั้นปทีี่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกติ 

จต 644 การวัดและการทดสอบทาง 3(2-2-5) จต 699  ปริญญานิพนธ ์ 12 
          จิตวิทยา    
จต 681 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับ 2(1-2-3)   
          คุณภาพทางการศึกษา     
วิชาเอกเลอืก  ไม่นอ้ยกว่า 3 หนว่ยกติ    
    
    
    

รวมไม่น้อยกว่า 8 นก. รวม 12 นก. 
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                        (แผน ข) 
ชั้นปทีี่ 1  ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกติ ชั้นปทีี่ 1  ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกติ 

พฐ 501  ชีวติกับการศึกษา 3(3-0-6) พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจยัเพื่อ 3(3-0-6) 
จต 522  จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น 3(3-0-6)           สร้างและการส่ือสารความรู้  
จต 541  สถิตเิพื่อการวิจยัทางจติวิทยา 3(2-2-5) จต 523 จติวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย 3(3-0-6) 
(จต 501) * จิตวิทยาทั่วไป  จต 525 ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ 3(3-0-6) 
  จต 543 การวิจยัทางจติวิทยาพฒันาการ 3(2-2-5) 
*  วิชาปรับพ้ืนฐาน (ส าหรับผู้ไมม่ีพื้นฐาน    วิชาเอกเลอืก  3 หน่วยกติ  
  ทางจิตวิทยาเรียนโดยไม่นับหน่วยกติ)                       
    

รวม 9 นก. รวม 15 นก. 
 

ชั้นปทีี่ 2  ภาคเรียนที่ 1 หนว่ยกติ ชั้นปทีี่ 2  ภาคเรียนที่ 2 หนว่ยกติ 
จต 644  การวัดและการทดสอบทาง 3(2-2-5) จต 688  สารนิพนธ ์ 6 
           จิตวิทยา    
จต 681  สัมมนาพฒันาการมนษุย์กับ 2(1-2-3)   
           คุณภาพทางการศึกษา    
จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม 3(0-9-3)   
วิชาเอกเลอืก  ไมน่้อยกว่า 3 หนว่ยกติ    
    

รวมไม่น้อยกว่า 11 นก. รวม 6 นก. 

 
           3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
          3.1.5.1   หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ 501  ชีวิตกับการศึกษา                3(3-0-6) 
FE  501  Life and Education     
  ศึกษาธรรมชาติของชีวิตที่เป็นองค์รวม เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การเชื่อมโยงชีวิตกับการศึกษา 
โครงสร้างความเข้าใจต่อโลกทัศน์ ฐานคิดทางการศึกษา องค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายไปตามบริบท
ของสังคมและวัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
การศึกษาโดยเน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทุกด้าน 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                        

 

26 

พฐ  502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสร้างและการสื่อสารความรู้            3(3-0-6) 
FE  502  Technology and Research for Knowledge Construction and Communication  
   ศึกษาและวิเคราะห์บริบททางการศึกษา กระบวนทัศน์และบทบาทของการวิจัย เทคโนโลยี และ
การสื่อสารทางการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน บุคลากร และองค์การทางการศึกษา 
  
  3.1.5.2   หมวดวิชาเอก 
จต 501  จิตวิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
PG 501 General Psychology 
  ศึกษาความหมายของจิตวิทยา วิธีการศึกษาและวิธีการวัดทางจิตวิทยา  ระบบประสาทและ
พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรม แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้  อารมณ์ บุคลิกภาพ และจิตวิทยาสาขา
ต่าง ๆ  โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการด ารงชีวิต และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการต่อไป 
 
จต 505  จิตวิทยาความแตกต่าง 3(3-0-6)   
PG 505  Differential Psychology 

 ศึกษาความแตกต่างส่วนบุคคลด้านเชาวน์ปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความถนัดพิเศษ 
บุคลิกภาพ ความสนใจ  ค่านิยมและแบบการคิด  ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้าน เพศ  อายุ  เชื้อชาติ  และ
ชั้นของสังคม องค์ประกอบทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง  รวมทั้งศึกษาวิธีการวัด
และวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างดังกล่าว 

 
จต 522  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5) 
PG 522  Child and Adolescent Psychology 
             ศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของบุคคล ต้ังแต่ระยะในครรภ์จนถึงระยะ
วัยรุ่น อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการ การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับพัฒนาการใน
แต่ละช่วงวัย รวมถึงศึกษาปัญหาส าคัญในแต่ละช่วงวัยและแนวทางแก้ไข เน้นการอภิปรายหัวข้อส าคัญๆ 
หรืออยู่ในความสนใจที่มีงานวิจัยใหม่ๆ รองรับ รวมทั้งมีการศึกษาภาคสนาม 
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จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย             3(3-0-6) 
PG 523 Adult Psychology and Aging 

ศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ และพฤติกรรมของผู้ ใหญ่ทุกช่วงวัยและ
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ภารกิจพัฒนาการ ด้านอาชีพ ครอบครัวและด้าน
สังคม ปัญหาส าคัญๆ ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และแนวทางในการบ าบัด การปรับตัวในการพ้นจากหน้าที่
การงาน การเข้าสู่วัยชรา และปัญหาด้านสุขภาพ การเสียชีวิต การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี สามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบสุข 

 
จต 525  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
PG 525  Developmental Psychology Theories 

 ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการที่เป็นที่ยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะข้ามวัฒนธรรมใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ภาษา สติปัญญา อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ 
และจริยธรรม รวมทั้งศึกษาการวิจัยตามแนวทฤษฎีดังกล่าว และการประยุกต์ ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคล
และสังคม 
 
จต 541  สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา            3(2-2-5) 
PG 541  Statistics for Psychological Research  

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงปกติ การแจกแจงของการสุ่ม 
สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบค่าที สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและหลายทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตินอนพาราเมตริก 
โดยเน้นศึกษาหลักการของสถิติ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับค าถามการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติดังกล่าว การแปลผล และการน าเสนอผลในรายงานการวิจัย รวมถึงการ
ประเมินความถูกต้องทางทฤษฎีของการใช้สถิติในรายงานการวิจัยทางจิตวิทยา และความเหมาะสมเชิง
จริยธรรมของการน าเสนอผลในรายงานการวิจัย 

 
จต 542  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5)   
PG 542 Advanced Statistics for Psychological Research 
            ศึกษาโมเดลเชิงเส้นตรงทั่วไป  และการประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้มากใน
งานวิจัยทางจิตวิทยา ประกอบด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์
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ความแปรปรวนแบบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบพหุ การวิเคราะห์การจ าแนกประเภท การ
วิเคราะห์แคนนานิคอล โดยเน้นศึกษาหลักการของสถิติ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับค าถามในการวิจัย 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติดังกล่าว การแปลผล และการน าเสนอผลใน
รายงานการวิจัย รวมถึงการประเมินความถูกต้องทางทฤษฎีของการใช้สถิติในรายงานการวิจัยทางจิตวิทยา 
และความเหมาะสมเชิงจริยธรรมของการน าเสนอผลในรายงานการวิจัย 
 
จต 543  การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ           3(2-2-5) 
PG 543  Research Methods in Developmental Psychology 

 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการวัด วิธีวิจัยแบบระยะยาว ตัดขวาง และวิจัยเชิงทดลอง ที่ใช้ในการ
วิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ จรรยาบรรณในการวิจัย ส ารวจงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
เพื่อประเมินคุณภาพของงานนั้นทั้งด้านการได้มาซึ่งปัญหาวิจัย วิธีการวิจัย และผลวิจัยที่มีต่อการสร้าง   
องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งผลกระทบของงานวิจัยน้ัน ๆ ต่อสังคม 
 
จต 548  การวิจัยเชิงคุณภาพในจิตวิทยา 3(2-2-5) 
PG 548 Qualitative Research Methods in Psychology 
            ศึกษาวิธีวิทยาเบื้องต้นในการวิจัยเชิงคุณภาพในจิตวิทยา  ประกอบด้วยการวิจัยแบบนัยนิยม 
(Interpretive research) และการวิจัยแนวสังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical science research) พื้นฐาน
ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภท จรรยาบรรณของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เทคนิคการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพและฝึกปฏิบัติใน
โครงการวิจัยภาคสนาม  
 
จต 551  จิตวิทยาการเรียนรู้            3(2-2-5) 
PG 551  Psychology of Learning 
             ศึกษาทฤษฎีและการทดลองการเรียนรู้ในอดีตของนักจิตวิทยาคนส าคัญ กระบวนการ กฎ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้และผลการวิจัยใหม่ๆ รวมทั้ง ศึกษาการปรับพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ 
โดยมีการทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
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จต 623  จิตพยาธิสภาพตลอดช่วงวัย             3(3-0-6) 
PG 623  Life-Span Developmental Psychopathology 
             ศึกษาการเกิดปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมและการเกิดพยาธิสภาพของบุคลิกภาพ โดยน า
ความรู้ทางทฤษฎีจิตวิทยามาใช้วิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจการเกิดโรค การด าเนินโรคและได้แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโรคต่างๆ ทางจิตเวชและทางกาย 
 
จต 624  สัมมนาปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น           3(2-2-5) 
PG 624  Seminar in Behavior Problems of  Childhood and Adolescence 

 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเด็กและวัยรุ่น โดยใช้ผลการวิจัย 
ทฤษฎี และการศึกษาภาคสนาม มาเป็นแนวทางในการอภิปรายเสนอแนะเพื่อการแก้ปัญหาน้ัน ๆ 

 

จต 625  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(2-2-5) 
PG 625  Psychology of Exceptional Children 
   ศึกษาประเภทของเด็กพิเศษ  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยศึกษาถึงลักษณะ สาเหตุ การส่งเสริมพัฒนา ตลอดจนการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเหล่านี้ ทั้งนี้มีการศึกษาภาคสนามด้วย 
 

จต 626  จริยธรรมกับจริยศึกษา  3(3-0-6) 
PG 626 Morality and Moral Education 
   ศึกษาแนวคิด และองค์ประกอบของจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้งศึกษาทฤษฎี และ
ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจริยธรรม โดยผ่านตัวแทนทางสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
 

จต 631  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต์              3(3-0-6) 
PG 631 Theories of  Personality and Applications 

 ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพที่ส าคัญ ๆ โดยเน้นความเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการทางจิตที่ส่งผล
ให้เกิดการแปรพลังเป็นพฤติกรรม ฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมจากทฤษฎีบุคลิกภาพที่ใช้อ้างอิง
อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจความซับซ้อนของพฤติกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  เพื่อให้ทราบสาเหตุและ
สภาพการณ์ต่าง ๆ  ที่ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล และเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 
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จต 644  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
PG 644  Psychological Measurement and Testing 

 ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ของการวัดจิตลักษณะบุคคล ขั้นตอนการสร้างการพัฒนาเครื่องมือวัดจิต
ลักษณะที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณในการใช้และการฝึกใช้เครื่องมือมาตรฐานเพื่อวัดจิตลักษณะของบุคคล
แต่ละวัย ซึ่งเป็นท่ียอมรับและเชื่อถือได้ใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกสร้างหรือ
ปรับปรุงแบบวัดจิตลักษณะ เพื่อน าไปใช้วัดกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่ผู้เรียนสนใจจะศึกษาวิจัย 

 
จต 671  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์            3(3-0-6) 
PG 671  Behavioral Approach to Training Curriculum 

  การปูพื้นฐานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  ประกอบด้วยความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
สังคมวิทยา จิตวิทยา และอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและสัมพันธ์กัน โดยมีจิตวิทยาเป็นแกนกลางเพื่อเข้าใจ
พฤติกรรมบุคคลในส่วนที่เป็นปัญหาสังคมปัจจุบันและน ามาฝึกสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล  

 
จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา            2(1-2-3) 
PG 681  Seminar in Human Development and Educational Quality  
             ประยุกต์แนวคิด  ทฤษฎี  และผลการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
แก้ป ัญหาที ่น ักการศึกษาและบิดามารดาก าล ังประสบอยู ่   แ ละเพื ่อพ ัฒนาประสิทธ ิภาพของ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย 
 
จต 683  การฝึกความไวต่อความรู้สึก 3(3-0-6) 
PG 683  Sensitivity Training 

 ศึกษาแนวคิดการให้เหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน เสริมสร้างความส านึกในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ด้านการรับรู้ กระบวนการจัดข้อสนเทศและโครงสร้างความคิดเพื่อให้แสดงบทบาท
เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกและที่ควบคุมอยู่ภายใน  ฝึกทักษะ
ความไวในการรับรู้ด้วยวิธีลดการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 
จต 685 พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์            3(3-0-6) 
PG 685 Buddhism and Human Development 
            ศึกษามิติต่างๆ ของความเป็นมนุษย์ บทบาทของศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนามนุษย์ บทเรียนที่



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                        

 

31 

มนุษยชาติได้รับจากการพัฒนามนุษย์ในมิติต่าง ๆ แบบแยกส่วน และแนวทางการพัฒนามนุษย์โดยอาศัย
การคิดเชิงระบบและการคิดแบบองค์รวม   การวิเคราะห์เชื่อมโยงแก่นแท้ของพุทธศาสนากับเป้าหมายของ
การพัฒนามนุษย์และการประสานพุทธวิธีกับจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน 
 
จต 691  การศึกษาอิสระ            3(1-0-8) 
PG 691  Independent  Study 

 ศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชา  ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ในภาควิชา 
 

จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม          3(0-9-3) 
PG 693  Field Experience 
             การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผู้เรียนประยุกต์ความรู้จากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ  เพื่อการสอน  การวิจัย หรือการพัฒนาบุคคลในหน่วยงานที่ผู้เรียน
สนใจ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการเขียนรายงานและสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู ้
 
   3.1.5.3   สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
จต 688 สารนิพนธ์                                 6 หน่วยกิต 
PG 688 Master’s  Project  

สร้างรูปแบบและด าเนินการวิจัย โดยขยายผลจากสิ่งที่ศึกษามาแล้วจาก จต 693:ประสบการณ์
ภาคสนาม หรือประดิษฐ์นวัตกรรมทางจิตวิทยาที่มีคุณค่าเทียบเท่าการวิจัย 

 
จต 699 ปริญญานิพนธ์            12 หน่วยกิต 
PG 699  Thesis 
                การท างานวิจัยเชิงลึกทางจิตวิทยาพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือพัฒนามนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ          
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       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์                
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ 
ที ่

รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา)และปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธิ์ศิรอรรถ วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง 
         (จิตวิทยา), 2536 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม), 
          2539 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม 
         ศาสตรป์ระยุกต)์, 2548          

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539 
นศ.ม.  (การสื่อสารระหว่าง  
          บุคคล),  2544 
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 
               2546 
วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์    

ประยกุต)์,  2551 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส คบ.  เกียรตินิยมอันดับสอง 
        (การสอนวิทยาศาสตร ์
         และคณิตศาสตร์), 2517 
คม.   (จิตวิทยาการให ้
        ค าปรึกษาและการ 
        แนะแนว), 2521 
Ph.D.  (Educational  
           Psychology), 2530 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

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

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร.ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ สส.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
          (สังคมสงเคราะห์ 
          ศาสตรบัณฑิต), 2545 
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
          ประยุกต์), 2553 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 
          2544 
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) , 2548 
ศศ.ด. (จิตวทิยา), 2553 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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             3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ล าดับ 
ที ่

รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธิ์ศิรอรรถ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม 
         ศาสตร์ประยุกต์), 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม 
         ศาสตร์ประยุกต์), 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส Ph.D. (Educational  
          Psychology), 2530 

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

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 อ.ดร.ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม 
         ศาสตร์ประยุกต์), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ.ชญานุช  ลักษณวิจารณ ์ วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),  
           2542  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 อ.ธีระชน  พลโยธา ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา),  
         2545  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น x-xxxx-xxxxx-xx-x 

7 อ.วิธัญญา  วัณโณ ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
          และองค์การ), 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8 อ.สุพัทธ  แสนแจ่มใส วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9 อ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
              3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 
 (สาขาวิชา) 

สถาบันทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ดวงเดือน  ศาสตรภัทร Ph.D (จิตวิทยาเด็ก) University of the Philipines x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.นวลละออ  สุภาผล กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 รศ.ดร.ดุจเดือน  พันธุมนาวิน Ph.D. (HRD/Psychology) University of Minnesota, 
U.S.A. 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4 รศ.ประณต  เค้าฉิม กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 รศ.วัฒนา  ศรีสัตย์วาจา กศ.ม.(จิตวิทยาสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

6 รศ.ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

7 รศ.ชูศรี  วงศ์รัตนะ ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย x-xxxx-xxxxx-xx-x 

8 ผศ.ดร.ปรีชา  ธรรมา Ph.D.(จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมารีแลนด์   รัฐมารีแลนด์  x-xxxx-xxxxx-xx-x 

9 อ. นายแพทย์ชนินทร์  สกุล
อิสริยาภรณ์ 

วว. (จิตเวชศาสตร์)  มหาวิทยาลัย มหิดล x-xxxx-xxxxx-xx-x 

10 อ.พิริยาภรณ์  ประเทืองเศรษฐ์ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 

11 อ.วจิราภรณ์  ดาวอรุณ กศ.ม. (จิตวิทยาการให้ค าปรกึษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
    ส าหรับแผน ข  นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนวิชา  จต  693  ประสบการณ์ภาคสนาม  
(ดูรายละเอียดจากค าอธิบายรายวิชา  หน้า 31) 
 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
            นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้จากการบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยา 
พัฒนาการเพื่อสอน  วิจัย  และหรือพัฒนาบุคคลในหน่วยงานที่นิสิตสนใจ ตลอดจนสามารถสรุปผลเป็น 
รายงานเขียนและน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมสัมมนาได้ 
 

     4.2 ช่วงเวลา 
            ปีที่  2  ภาคเรียนที่  1 
 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
            1 วัน  ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา นอกเวลาเรียน 
              
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
           ข้อก าหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อในขอบข่ายของสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ และได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
            นิสิตสามารถน าความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยามาวางแผน ด าเนินโครงการวิจัย 
ประยุกต์ใช้หลักสถิติ และเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้สร้างองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาที่ใช้พัฒนาบุคคลตลอดช่วงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
 

     5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคเรียนที่ 3 เป็นต้นไป 
 
     5.4 จ านวนหน่วยกิต   
 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
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     5.5 การเตรียมการ  
 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการในภาคเรียนที่ 2  เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมนิสิตในเรื่องกระบวนการวิจัย เรียนวิชาประสบการณ์ภาคสนามในภาคเรียนที่ 3 และ
จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 
 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 
            หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ การสอบปากเปล่าและต้องมี
การน าเสนอ  ตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  เอื้ออาทรและเคารพในศักด์ิศรีของความเป็น 
    มนุษย์  

1.  มีรายวิชาสัมมนาและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์และ
ชว่ยเหลือบุคคลอ่ืนที่มีความหลากหลายเพื่อให้
ได้เรียนรู้และเกิดการยอมรับในความแตกต่าง
และศักยภาพของบุคคล 

2.  มีรายวิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ 
    นักจิตวิทยาและจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชา 
2. สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ด้าน

พัฒนาการมนุษย์เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น 
1. บรรจุเป็นเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตร  
    ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ 
    ตลอดช่วงวัยทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีเป้าหมายให้นิสิต 
    ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ 

เช่น จัดกิจกรรมกลุ่ม สัมมนา อบรม เพื่อพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
แก่ชุมชนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ แก่กลุ่มบุคคลตามช่วงวัยต่าง ๆ 

3.  ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ และน าเสนอ   
       ผลงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้กับบุคคลในวงวิชาการทางจิตวิทยา 

3.  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์โดยพิจารณา
จากกรอบแนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาการ 

1.  มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตฝึกทักษะทาง
ปัญญา การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการศึกษาและสังคม  โดยพิจารณาจาก
กรอบแนวคิดของจิตวิทยาพัฒนาการ  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
2.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตฝึกทักษะ

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย ตลอดจนให้นิสิต
อ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการด้าน
จิตวิทยาพัฒนาการที่ทันสมัยทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และ       
มีการปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการประยุกต์ความรู้ด้าน
จิตวิทยาพัฒนาการ 

3.  ส่งเสริมให้นิสิตติดตามความก้าวหน้าทาง
ศาสตร์จิตวิทยาพัฒนาการและพลวัตทาง
สังคม เช่น การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
การศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ที่ประยุกต์
ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นต้น 

4. ประเมินคุณภาพงานวิจัย วางแผนและด าเนิน 
    โครงการวิจัย โครงการทางวิชาการเพื่อแก้ไข 
    ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้ 
    องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่าง 
    เหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
        2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  รู้จักตนเอง สามารถ 
    วิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม    

   จัดการเรียนการสอนใน 
      รายวิชาต่าง ๆ ในลักษณะ     

   สังเกตพฤติกรรมคุณธรรม 
 จริยธรรม โดยเฉพาะความ      

    ของตนเอง สามารถชี้น า 
    ตนเอง ควบคุมตนเองได้ 

      ใช้ปัญหาด้านคุณธรรม  
      จริยธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ 
      นิสิตได้ส ารวจ ตรวจสอบ  
      วิเคราะห์ และประเมิน 
      ความรู้สึกนึกคิดผิดชอบชั่วดี 
      ของตนเอง เช่น วิชา จต 501  
      จิตวิทยาทั่วไป วิชา จต 523  
      จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย 
       วิชา จต 525 ทฤษฎีจิตวิทยา 
      พัฒนาการ และ วิชา จต 681 
       สัมมนาพัฒนาการมนุษย์   
      กับคุณภาพทางการศึกษา 

     รับผิดชอบต่องานและหน้าที่ 
     ของการเป็นนิสิต เช่น การเข้า 
     เรียน การส่งงานตามเวลา  
     การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
     ความซื่อสัตย์ในเชิงวิชาการ  
     ความมุ่งมั่น อดทนเพื่อให้ 
     งานส าเร็จ เป็นต้น 

2. เข้าใจผู้อื่น ยอมรับความ 
    แตกต่างของบุคคล และมี 
    ความเป็นกัลยาณมิตร 

   เปิดโอกาสให้นิสิตมี 
     ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
     ในลักษณะของการร่วมมือ  
     การพึ่งพา การอาสาสมัคร  
     การให้ความช่วยเหลือ และ 
     หรือการแบ่งปัน โดยผ่านการ 
     ท ากิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่ง 
     ของวิชาเรียนต่าง ๆ เช่น วชิา  
     จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่และ 
     การสูงวัย วิชา จต 525  
    ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  

   ประเมินโดยคณาจารย์/ 
     บุคลากร/นิสิต โดยการสังเกต 
     พฤติกรรมการท างานของ 
     นิสิต ที่แสดงถึงความเอ้ือเฟื้อ 
     ในเชิงวิชาการ การมีจิตอาสา 
     เต็มใจช่วยเหลือ เข้าร่วมท า 
     กิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
     (แม้ไม่มีคะแนนให้) /    
     กระบวนการท างานที่ราบรื่น 
     ไม่มีปัญหายุ่งยากด้านการ 
     ปรับตัว หรือความสัมพันธ์ 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

     วิชา จต 522  จิตวิทยาเด็ก 
     และวัยรุ่น และวิชา จต 693 
     ประสบการณ์ภาคสนาม 

     ระหว่างบุคคล 

3.  แสดงออกถึงภาวะผู้น า 
     สามารถวินิจฉัยและเสนอ 
     แนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ 
     ศาสตร์ทางจิตวิทยาด้วย 
     ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 
 
 
 
 

   ก าหนดให้จรรยาบรรณวิชาชีพ 
       เป็นหัวข้อที่จะต้องเรียนรู้ใน 
     รายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น 
     วิชา จต 541 สถิติเพื่อการวิจัย 
      ทางจิตวิทยา วิชา  จต 543 การ 
     วิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
     วิชา จต 644 การวัดและการ 
      ทดสอบทางจิตวิทยา และวิชา 
      จต 681 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 
       กับคุณภาพทางการศึกษา 

   การสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ 
     จรรยาบรรณวิชาชีพทาง 
     จิตวิทยา และการสังเกต 
     กระบวนการปฏิบัติด้านการ 
     ทดสอบ และวิจัยทางจิตวิทยา 
 
 
 

4.  ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม 
     ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตนตามหลัก 
     คุณธรรม จริยธรรมได้ 
 
 
 
 
 

  คณาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรม 
    ให้นิสิตได้เรียนรู้จาก 
    สถานการณ์จริง/กรณี 
    ตัวอย่าง เพื่อแก้ปัญหา 
    ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  
    สนับสนุนและก ากับดูแลให้นิสิต 
    ด าเนินกิจกรรมถ่ายทอดและ 
    ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
    พัฒนาการ เพื่อปรับปรุง 
    แก้ปัญหา หรือพัฒนาตน 
    และสังคมโดยให้อยู่ใน 
    ขอบข่ายความเหมาะสมทาง 
    จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
    ทางจิตวิทยา 

   การพิจารณาผลการ 
     ปฏิบัติงานของนิสิต ที่กระท า 
     ด้วยความรอบคอบ ไม่ละเมิด 
     จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา  
     โดยอาจารย์ผู้สอน หรือ 
     อาจารย์หัวหน้าโครงการ 
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      2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจใน 
    หลักการของการพัฒนา 
    มนุษย์ และการจัดการศึกษา  
    แนวคิดและทฤษฎีทาง 
    จิตวิทยาพัฒนาการ 
    กระบวนการวัด และวิจัย 
    พฤติกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
    และติดตามความก้าวหน้า 
    ของศาสตร์ทางจิตวิทยา 
    พัฒนาการร่วมสมัย 
 
 
 
 
 

 มีการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
ของหลักการทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ เช่น วิชา 
จต 522  จิตวิทยาเด็ก และวัยรุ่น 
วิชา จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่
และการสงูวัย และวิชา จต 525  
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ   

 มีกระบวนการวิจัยหรือ
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการวิจัย เป็น
รายวิชาในหลักสูตร เช่น วิชา 
จต 543 การวิจัยทางจิตวิทยา
พัฒนาการ วิชา จต 548   การวิจัย
เชิงคุณภาพในจิตวิทยา วิชา 
จต 541 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
จิตวิทยา วิชา จต 542  สถิติ
เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาขั้นสูง 
วิชา จต 688 สารนิพนธ์  และ
วิชา จต 699 ปริญญานิพนธ์ 

   จัดการเรียนการสอนให้นิสิต 
      ได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลเพือ่ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางด้าน 
      จิตวิทยาพัฒนาการร่วมสมัย 
     ด้วยการมอบหมายให้ท า 
     รายงาน การอภิปรายกลุ่ม  
     หรือการสัมมนาในหัวข้อ 
     ที่ทันสมัย  

 สอบวัดความรู้ 

 ประเมินคุณภาพของผลงาน
นิสิต 

 ประเมินการแสดงความคิดเห็น
หรือการอภิปรายที่อยู่บน
พื้นฐานของหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา  รวมถึง
ผลการวจิัยใหม่ๆ 

  ประเมินผลสรุปรายงานสิ่งที่ 
    ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม 
    วิชาการต่างๆ 
 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                        

 

41 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
    ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาส  

     เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
     ด้านจิตวิทยาของสถาบัน 
     วิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

2. สร้างสรรค์องค์ความรู้ทาง 
   จิตวิทยาพัฒนาการที่ 
   สอดคล้องกับสภาพการ 
   เปลี่ยนแปลงของการศึกษา 
   และสังคมปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 ก าหนดให้นิสิตท าวิจัยใน
รายวิชาที่สามารถกระท าได้ 
เช่น วิชา จต 543  การวิจัย
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ   
วิชา จต 548 การวิจัยเชิง
คุณภาพในจิตวิทยา และ
วิชา จต 644 การวัดและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา 

 ก าหนดให้นิสิตต้องท า 
     สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
     ที่เป็นการบูรณาการ 
     องค์ความรู้ทางจิตวิทยา 
     พัฒนาการ เพื่อสร้างสรรค์ 
     องค์ความรู้ใหม่ 

 การประเมินผลคุณภาพ  
    ของผลงานวิจัย 

 
 
 

3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์และ 
    ผลการวิจัยทางจิตวิทยา 
    พัฒนาการ เพื่อถ่ายทอด 
    ความรู้และพัฒนาบุคคล 
    ตลอดช่วงชีวิตได้อย่าง 
    เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
 

  ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาส    
    ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางด้าน 
   หลักการ ทฤษฎีและผลการ 
    วิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา 
    พัฒนาการในการพัฒนา 
    ตนเองและผู้อ่ืน โดยผ่าน 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 
    ในรายวิชาต่าง  ๆที่เอ้ืออ านวย 
    ให้สามารถกระท าได้  เช่น 

  ประเมินผลความส าเร็จของ 
    โครงการที่นิสิตไปประยุกต์ 
    หลักการ ทฤษฎีและ 
    ผลการวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา 
    พัฒนาการสู่การปฏิบัติ เพื่อ 
    การพัฒนาตนเองและผู้อื่น 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 -  การมอบหมายให้นิสิตท า 

        โครงการพัฒนาตนเองโดย 
  ประยุกต์ใช้ความรู ้
   เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์   

      -  การมอบหมายให้นิสิตจัด 
         กิจกรรมหรือโครงการที่ 
         เปิดโอกาสให้ตนเองได้มี 
         โอกาสถ่ายทอดความรู้ 
         และประยุกต์ใช้ความรู้ 
         เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ 
         แก่บุคคลเป้าหมายใน 
         แต่ละช่วงวัยและบุคคล 
        ที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับบุคคล 
        เป้าหมายในหน่วยงาน 
        ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
        กลุ่มแม่และเด็ก ในศูนย์ 
        อนามัยแม่และเด็ก หรือ 
        สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก  
        เป็นต้น 

 

4.  ตระหนักถึงความส าคัญและ 
     บทบาทของศาสตร์ทาง 
     จิตวิทยาพัฒนาการที่มีต่อ 
     สภาพแวดล้อมทางการศึกษา  
     และสังคม  และมีบทบาท 
     ในการเสนอแนะแนวทาง 
     การพัฒนาต่อสังคมที่ 
     เปลี่ยนแปลง 

 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มีเป้าหมายให้นิสิตได้ 

       แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
       ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
       พัฒนาการมนุษย์ที่ 
       เปลี่ยนแปลงไปตาม 
       สภาพแวดล้อมสังคมกับ 
       บุคคลเป้าหมายแต่ละช่วง 

   ประเมินจากข้อเสนอแนะ 
      และแนวทางในการแก้ไข 
      ปัญหาของนิสิตบนศาสตร์ 
      ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
      ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทาง 
      สังคม 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
       วัยและกับผู้ที่ท าหน้าที่ 

       ส่งเสริม ดูแล ฟื้นฟูและ 
      แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง 
      จากพัฒนาการในแต่ละ 
      ด้านของบุคคลเป้าหมาย 
      ด้วย และมีโอกาสได้ 
      เสนอแนะแนวทางแก้ไข 
      ปัญหาที่พบจากการ 
      แลกเปลี่ยนความรู้กันแก่ 
      สังคมและชุมชน ได้แก่ 

  -  การศึกษาดูงานใน 
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      เช่น สถานสงเคราะห์ 
        คนชรา สถานสงเคราะห์ 
       เด็กอ่อน สถานพินิจและ 
        คุ้มครองเด็ก และเยาวชน 
      ศูนย์พัฒนาการเด็ก เป็นต้น 

 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตน 
    อย่างมีสติและต่อเนื่อง 

 ให้นิสิตอภิปรายประเด็นที่มี
ความทันสมัยด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ 

 ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่าง  ๆ
โดยอาศัยความรู้ด้าน
จิตวิทยาพัฒนาการ 

 สอบวัดความรู้ด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ 

 สังเกตการโต้ตอบในชั้นเรียน 

 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
หรือโครงการ 

 ประเมินการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. บูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยา     
ให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมของ
ผู้เรียน เพื่อวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นใน
สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ให้นิสิตอภิปรายความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่าง
จิตวิทยากับศาสตร์อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะองค์ความรู้เดิม
ของนิสิต 

 ให้นิสิตเสนอแนวทางใน         
การผสมผสานความรู้ทาง
จิตวิทยากับศาสตร์อ่ืนๆ 
โดยเฉพาะองค์ความรู้เดิม
ของนิสิตเพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  

 สอบวัดความรู้ของนิสิต 

 ประเมินจากข้อเสนอแนะ
ของนิสิต 

3. บูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยา 
การวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ต่อสังคม 

 ให้นิสิตออกแบบและ
ด าเนินการวิจัย โดยอาศัย
ฐานความรู้ด้านจิตวิทยา
และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะต่อสังคม 

 ประเมินจาก
กระบวนการวิจัย 

 ประเมินจากคุณภาพของ
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

4. วางแผนและด าเนินโครงการ 
    วิจัย โครงการทางวิชาการ  
    เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญ  
    โดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยา 
    ได้อย่างเหมาะสม 

 ให้นิสิตออกแบบและ
ด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาส าคัญ โดยอาศัย
ฐานความรู้ทางจิตวิทยา
และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ประเมินจาก
กระบวนการวิจัย 

 ประเมินจากประสิทธิผลใน
การแก้ปัญหา 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.   ค านึงถึงศักด์ิศรีและคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ
หลักสิทธิมนุษยชน 

 ตระหนักในจรรยาบรรณ
ของการศึกษา และเก็บ
ข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์ เช่น 
วิชา จต 543  การวิจัยทาง
จิตวิทยาพัฒนาการและ   
วิชา จต 644  การวัดและ
การทดสอบทางจิตวิทยา 

 สอดแทรกตัวอย่างในการ
สอนทุกรายวิชา เพื่อให้
ผู้เรียนตระหนักถึงศักด์ิศรี
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
และมีความรับผิดชอบ     
ต่อสังคม 

 ประเมินผลการเรียนจากการ
สอบข้อเขียนและการสอบ
ปฏิบัติ 

2.  แสดงออกและสื่อสารโดย
ค านึงถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบในการกระท า
ของตนเอง 

 ระบุวิธีการเรียนการสอนทุก
รายวิชา ให้นิสิตแสดงออก
ด้วยการอภิปราย และแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
โดยค านึงถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

 ประเมินจากทักษะการ
สื่อสาร และการแสดงความ
คิดเห็นที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบในค าพูด 
และการกระท าของตนเอง 

3.   ประเมิน ตัดสินใจ วางแผน
ปรับปรุงตนเอง เพื่อพัฒนา
ทักษะและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 จัดการเรียนการสอนที่เน้น
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตกับนิสิต นิสิตกับ
อาจารย์ โดยใช้การฝึก
ปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม 
เพื่อฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะ 

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

      ผู้น า และการเป็นสมาชิกที่ดี   
     ของกลุ่ม จากการผลัดกัน 
     เป็นผู้น าและผู้ตามในการ      
     ด าเนินกิจกรรม 

 

4.   แสดงภาวะผู้น า ร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการแก้ไขปัญหา 
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน 

 มีรายวิชาในหลักสูตรที่ให้
นิสิตได้แสดงถึงภาวะผู้น า 
แสวงหาและให้ความร่วมมือ
กับผู้อื่น รวมทั้งมีสถานการณ์
ที่ให้นิสิตได้จัดการกับข้อ
โต้แย้งและปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกัน เช่น วิชา 
จต 624 สัมมนาปัญหา
พฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น  
และวิชา จต 681 สัมมนา
พัฒนาการมนุษย์กับ
คุณภาพทางการศึกษา 

      เป็นต้น 

 ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน และ
รายงานกลุ่ม (Team paper) 

 ประเมินผลจากพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

1.   วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และเชิง 

  จัดการเรียนการสอนให้นิสิต 
     ท าวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ และ 

  ประเมินผลจากการวิเคราะห์ 
     ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

      คุณภาพเกี่ยวกับศาสตร์ทาง
จิตวิทยาได้อย่างมี 

      ประสิทธิภาพ 

      น าข้อมูลที่เก็บจากแบบ 

       แบบสอบถาม มาวิเคราะห์ 
       โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
      และแปลผล 

       ส าเร็จรูปและแปลผลทางสถิติ 

 ประเมินผลจากการสอบ  
      การเขียน และการน าเสนอ 
     รายงาน 

    ให้นิสิตอ่าน วิเคราะห์ และ 
      สังเคราะห์ ผลงานวิจัยทาง 
      จิตวิทยาพัฒนาการ ทั้งเชิง 
      ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
      จากวารสารของไทยและ 
      ต่างประเทศ 

 

2.   ประยุกต์หลักสถิติ การวิจัย
ทางจิตวิทยา และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม 
เพื่อน ามาใช้ในการสร้าง 

       องค์ความรู้ทางจิตวิทยา
พัฒนาการ  

 ให้นิสิตเลือกใช้สถิติ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล และ
สร้างองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาในรายวิชา เช่น   
วิชา จต 541 สถิติเพื่อการ
วิจัยทางจิตวิทยา และวิชา 
จต 543  การวิจัยทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ และ   
ในการท าสารนิพนธ์และ
ปริญญานิพนธ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของ
การเลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3.   เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการวิจัยทาง
จิตวิทยา หรือโครงการ 

  จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นิสิตได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึก 

   ประเมินความเหมาะสมของ
ทั้งเนื้อหา และวิธีการในการ
น าเสนอผลงานของนิสิต 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

   ค้นคว้าที่ส าคัญต่อสาธารณชน
ในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ หรือ
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

      ทักษะการน าเสนอข้อสนเทศ 
      ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
      เหมาะสมกับผู้ฟัง และ 
      เนื้อหาที่น าเสนอ ทั้งการ 
      น าเสนอผลงานทางจิตวิทยา 
      ทั้งแบบปากเปล่า (Oral  
      Presentation) และ 
      การเขียนเชิงวิชาการทั้ง 
      ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อ 
      สาธารณะ โดยเลือกใช้สื่อ 
      และวิธีการน าเสนออย่าง 
       เหมาะสม 

 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
ด้านท่ี 1  คุณธรรมและจริยธรรม 
               1.  รู้จักตนเอง สามารถวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมของตนเอง สามารถชี้น าตนเองและควบคุม
ตนเองได้ 
               2.  เข้าใจผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างของบุคคล และมีความเป็นกัลยาณมิตร 
               3.  แสดงออกถึงภาวะผู้น า สามารถวินิจฉัยและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ศาสตร์ทาง
จิตวิทยาด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
               4.  ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมได้ 
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ด้านท่ี 2  ความรู ้
               1.  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการพัฒนามนุษย์และการจัดการศึกษา แนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ กระบวนการวัดและวิจัยพฤติกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และติดตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการร่วมสมัย 
               2.  สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
การศึกษาและสังคมปัจจุบัน 
               3.  ประยุกต์ใช้ศาสตร์และผลการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนา
บุคคลตลอดช่วงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
               4.  ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการที่มีต่อสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาและสังคม และมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 
ด้านท่ี 3  ทักษะทางปัญญา 
               1.  เป็นผู้ใฝ่รู้และพัฒนาตนอย่างมีสติและต่อเนื่อง 
               2.  บูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
               3.  บูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยา การวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ต่อสังคม 
               4.  วางแผนและด าเนินโครงการวิจัย โครงการทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญโดยใช้ศาสตร์
ทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม 
 
ด้านท่ี 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               1.  ค านึงถึงศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และหลักสิทธิมนุษยชน 

               2.  แสดงออกและสื่อสารโดยค านึงถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเอง 
               3.  ประเมิน ตัดสินใจ วางแผนปรับปรุงตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               4.  แสดงภาวะผู้น า ร่วมมือกับผู้อ่ืนในการแก้ไขปัญหา จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
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ด้านท่ี 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              1.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเกี่ยวกับศาสตร์ทางจิตวิทยาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
              2.  ประยุกต์หลักสถิติ การวิจัยทางจิตวิทยา และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้ใน
การสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
              3.  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยทางจิตวิทยา หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญต่อสาธารณชน    
ในรูปแบบของสิ่งตีพิมพ์ หรือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
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   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
                                                                            ● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ด้านที่ 1  
คุณธรรม 
และ 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา                    
พฐ 501 ชีวติกับการศึกษา ● ● ○ ○ ●   ○ ● ○ ○  ○ ○  ○   ○ 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัย 
           เพื่อสร้างและส่ือสารความรู้ ○   ○ ●    ● ○ ○ ● ○ ○  ○   ○ 

หมวดวิชาเอก                    
จต 501 จิตวิทยาทั่วไป ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

จต 505 จิตวิทยาความแตกต่าง ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 522 จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 525 ทฤษฎีจิตวิทยาพฒันาการ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 541 สถิตเิพื่อการวิจยัทางจิตวทิยา   ● ○ ● ○ ○ ○   ○      ● ● ○ 
จต 542 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาขั้นสูง   ● ○ ● ○ ○    ○      ● ● ○ 
จต 543 การวิจยัทางจิตวิทยาพฒันาการ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
จต 548 การวิจยัเชิงคุณภาพในจติวิทยา ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ 
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รายวิชา ด้านที่ 1  
คุณธรรม 
และ 

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จต 551 จิตวิทยาการเรียนรู ้ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 

จต 623 จิตพยาธิสภาพตลอดชว่งวัย ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 624 สัมมนาปัญหาพฤตกิรรมในแด็ก และวยัรุ่น ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
จต 625 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  ●  ○ ●  ● ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ○   ○ 
จต 626 จริยธรรมกับจริยศึกษา ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 631 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการประยุกต ์ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 

จต 644 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา ○  ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
จต 671 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
            โดยใช้พฤติกรรมศาสตร ์

 ○ ●  ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

จต 681 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับ 
            คุณภาพทางการศึกษา ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

จต 683 การฝึกความไวต่อความรู้สึก ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 
จต 685 พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย ์ ● ● ● ● ●  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
จต 691 การศึกษาอิสระ ●  ●  ●   ○ ● ● ○ ○  ● ○ ○ ●  ○ 
จต 693 ประสบการณ์ภาคสนาม ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ 

จต 688 สารนิพนธ ์ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
จต 699 ปริญญานิพนธ ์ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

หมวดท่ี  5  การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อที่ 26, 27, 28, 29, 30 (ภาคผนวก ก) สรุปดังนี้ 

 -  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B ดี (Good) 3.0  
  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช้ (Fair) 2.0  
  D+  อ่อน (Poor) 1.5  

D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

        -  การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก ่การสอบภาษา  
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
       มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา ดังนี้ 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   มีการทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชา    
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
แผนการสอน (มคอ. 3)  และการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับ 
หลักสูตรจะมีระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะด าเนินการทวนสอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลเป็นประจ าทุกปี 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
   มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา โดยการท าวิจัยประเมิน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
หมวดท่ี 9  การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48  (ภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2  
      นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีคณุสมบัติ 
ดังนี้ 
     1.  มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
     2.  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  
     3.  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00   
     4.  สอบภาษาต่างประเทศได้ 
     5.  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
     6.  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
     7.  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม  (Proceedings)  ที่เป็นเรื่องเต็ม 
(Full Paper)  
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ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข 
      นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      1.  มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
      2.  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร   
      3.  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00   
      4.  สอบภาษาต่างประเทศได้ 
      5.  สอบประมวลความรู้ได้ 
      6.  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์    
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
      7.  ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1. ให้อาจารย์ใหม่ มีความความรู้ความเข้าใจในเรื่อง นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย สถาบันฯ 
และคณะฯ และหลักสูตร รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และจัดพี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และหลักสูตร 
 2. เพิ่มประสบการณ์การสอนของอาจารย์ใหม่ โดยการสังเกตและสอนร่วมกับอาจารย์ที่มีความ
ช านาญและสอนมีคุณภาพ 
 3. ให้อาจารย์ใหม่มีความคุ้นเคยกับงานวิจัยของคณาจารย์ โดยมอบหมายให้ศึกษาจาก เอกสาร 
และให้เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ การสอบปกป้องปริญญานิพนธ์และการประชุม
ทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น 
 4. ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่พัฒนาโครงการวิจัยเด่ียว และโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยง 
 5. ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เขียนบทความ และเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1   การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
                 -  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล 
               -  สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และ
น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
              -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ    
ในองค์การต่าง ๆ  
   -  ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
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      -  ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้และท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์สถาบันอ่ืนทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
              - ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและการน าเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
   - ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าวารสารทางวิชาการและการเขียนบทความ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
      1.1   ด าเนินการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย แต่งต้ัง
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
      1.2  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาค
เรียนระหว่างภาคเรียนและสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และพิจารณา
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
      1.3  มีการประเมินผลอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกภาคการศึกษาและใช้ผลการประเมินเพื่อ
ปรับปรุง / พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
            บัณฑิตวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต าราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิต 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
             2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน                                                                                

     ใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์โสตวัสดุของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยภาควิชาจิตวิทยา ต้ังอยู่ที่อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตร์  ชั้น 3  บริเวณปีกซ้ายของอาคาร (เมื่อหัน
หน้าเข้าหาอาคาร) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ห้อง 231, 232, 233, 233/1 และ 234 ซึ่งทุกห้องเป็น     
ห้องปรับอากาศ  โดยห้อง 231 เป็นที่ต้ังส านักงานของภาควิชาฯ และเป็นห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ห้อง 232 และห้อง 233/1 เป็นห้องเรียน ส่วนห้อง 233 และห้อง 234 เป็นห้องพักอาจารย์  
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                 2.1.2  ห้องสมุด 
                           ใช้ต ารา วารสารและเอกสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        
ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งมีดังนี้ 
  1) ต ารา 
        - ต าราภาษาไทย ประมาณ 2,843 เล่ม 
        - ต าราภาษาอังกฤษ ประมาณ 3,698 เล่ม 
         2) วารสาร 
         - วารสารภาษาไทย 6 ฉบับ 
         - วารสารภาษาอังกฤษ 18 ฉบับ 
         - ใช้หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-book และ e-journals สาขา
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์) ที่ให้บริการโดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         - ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการโดยส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ ฐานข้อมูลของ ThaiLIS (HW Wilson, ProQuest, Science Direct, Web of 
Science, Springerlink, Education Research Complete) ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล Ebsco 
ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์และฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            1.  ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อทรัพยากรการเรียนการการสอน โดยให้
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัยต ารา วารสาร 
(e-book, e-journals)  และฐานข้อมูลออนไลน์ 
            2.  จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
            3.  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
            4.  ให้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อ มีส่วนในการเสนอแนะในการ
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
            1. ส ารวจและประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอน จากการสอบถาม ส ารวจ
ความคิดเห็นของนิสิต อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
            2.  น าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดบริการที่
สนองความต้องการของผู้เรียน 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

  การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่องหลักเกณฑ์วิธี   
สรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งต้ัง การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553   

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา        
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะ       
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
             การแต่งต้ังคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ เพื่อร่วมสอนและควบคุมหรือสอบ
ปริญญานิพนธ์ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาหรือหัวข้อปริญญานิพนธ์  
ที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
             มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ท าหน้าที่ประสานงานและดูแล
จัดเก็บเอกสาร การด าเนินงานของหลักสูตร  

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
            ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ 
และประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อป ี   
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
              ภาควิชาฯ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อาจารย์ศึกษาคู่มือส าหรับการเป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการ แหล่งทุน สนับสนุนการวิจัย  ตลอดจน
ระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นค าร้องต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของ
อาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
      6.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร    
      6.2  มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
      6.3  มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 
      6.4  มีการส ารวจความเห็นจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      -  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานมี 12 ตัว ซึ่ง ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่       
ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป 
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานทีร่ะบุไว้ในแต่ละป ี

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 

2555 
ปีที่ 2 
2556 

ปีที่ 3 
2557 

ปีที่ 4 
2558 

ปีที่ 5 
2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 
2555 

ปีที่ 2 
2556 

ปีที่ 3 
2557 

ปีที่ 4 
2558 

ปีที่ 5 
2559 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศกึษา      
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งน้อย    
ร้อยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์    
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน    
การด าเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

     

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา้ม)ี ได้รับ
การพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อป ี

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่    
ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่
เฉล่ียไม่น้อยกวา่3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.  ก่อนการสอน 
                  ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน ประชุมพิจารณา
โครงการสอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ วางแผนกลยุทธ์
การสอนในแต่ละรายวิชา 
             2.  ระหว่างสอน 
       อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตระหว่างการฟังบรรยายท ากิจกรรม ตรวจสอบความ
เข้าใจ ความรู้สึกของนิสิต เกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสนทนา สอบถาม สัมภาษณ์ 
หรือใช้แบบส ารวจ 
             3.  หลังการสอน 
        อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากแบบฝึกหัด ผลงาน และผลการสอบ  

 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

             1.  นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์ 
             2.  การประเมินการสอนแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และ
ความสอดคล้องกับโครงการสอน 
            3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
  ผลที่ได้จากการประเมินกลยุทธ์การสอนและทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ที่กล่าวมาทุกขั้นตอนจะมาน ามาประมวลร่วมกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธี
สอน เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการสอน 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
            1.  ส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตโดยสอบถามบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับระยะเวลาในการหางาน  ความเห็นที่มีต่อหลักสูตรในการสร้างความรู้ความสามารถ และ  
ความมั่นใจแก่บัณฑิตในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ   รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็น          
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น 
            2.  ส ารวจความพงึพอใจของผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์และ/หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการน้ัน ๆ    
ในระยะต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น 
            3.  การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้  ความพร้อม  และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไป
ศึกษาต่อ ณ สถาบันนั้น ๆ 
            4.  ส ารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรือความเห็นชอบอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้    
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
            5.  รวบรวมผลงานของนิสิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ ได้แก่ 
   -   จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  
   -   จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศ 

     -  จ านวนอาสาสมัครในองค์การที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
         ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากนอกภาควิชาและ/หรือนอกสถาบัน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
          1.  อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ
ภาคการศึกษา 
          2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสรุปผลการด าเนินการรายวิชา  และเสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชาในการประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา 
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          3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก  
การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
          4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงาน    
ที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุก 3 - 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                       พ.ศ. 2554 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง / ปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร  (หลังการปรับปรุงหลักสูตร) 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร  (ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2554 
---------------------------------  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 
เดือนเมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 ” 
  

ข้อ 2  ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548   
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ   

ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน  

 

ข้อ 3     ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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“คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง

หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ สถาบัน 
ส านัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่งเป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ  ภายในคณะ
หรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือส านัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา  
ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่บริหาร จัดการหลักสูตร  

“คณาจารย์บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้อง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งโดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อการอนุมัติ   

ข้อ 4     เพื่อให้การด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
ก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ส่วนการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  และมิได้มี
ข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนก าหนดไว้  หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ให้บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 
         ข้อ 5    ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มี
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือเป็นท่ีสุด  

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ข้อ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
6.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่

น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
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6.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้ 
    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  
    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
    ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูร้อนข้ึนได้ โดยก าหนด

ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา      

ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
จ านวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจ านวนชั่วโมงการเรียน

ตามที่ก าหนดไวต้ามข้อ 8 
การจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็น

ช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 
ใหแ้ต่ละหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด 
ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค ต้อง

จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่

เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  
7.2  การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  
ส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหน่วยกิต

ให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

ข้อ 8  หน่วยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิต
ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จากแผนการเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค  

ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่าหน่วยกิตกับ
ชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ข้อ 9     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาบัณฑิต 
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต 
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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ข้อ 10    มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดยหลักเกณฑ์
การเทียบความรู้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 11    โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังนี้ 
11.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกอบด้วย

รายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 

36 หน่วยกิต หลักสูตรนี้มี 2 แผน 
         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซึ่งอาจมีได้  2  แบบ 

คือ แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าปริญญานิพนธ์ แต่
ต้องท าสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูงโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ  หลักสูตรนี้มี     
2 แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึ่งหลักสูตร
อาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
แบบ 2 เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
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แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

ท้ังนี้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน  
ข้อ 12  ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตเต็มเวลาเป็นดังนี้ 
12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ระยะเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
12.2   หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา

อย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
12.3   หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนส าเร็จ 
การศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอย่างมากส าหรับนิสิตวุฒิเริ่มต้น

ต่างกัน ดังนี้ 
          12.3.1  นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
          12.3.2  นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา

ให้กับนิสิตได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องด าเนินการช าระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25 

ส าหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดจ านวน
หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วน
ที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   

ข้อ 13  การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบท าปริญญานิพนธ์
อย่างเดียว ให้หลักสูตรค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
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13.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

13.2 หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 

ข้อ 14    การนับระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นับต้ังแต่วันที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนิสิตตามข้อ 19.2 

ข้อ 15   จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน  ทั้งนี้อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) 
ท่ีอาจก าหนดให้เป็นได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจ าอยู่
แล้ว หรือในกรณีที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
อาจเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหวา่งสถาบันหรือหลักสูตรความรว่มมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจ าของ
สถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้   

โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติแบ่ง
ตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   
        15.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน  

        15.1.2  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย     
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ   
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
         15.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน  

         15.2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                     15.2.2.1  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า 
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กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         ส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงจ านวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1 และ 15.1.4 
โดยอนุโลม  

ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารย์ประจ า 1 คน เป็นที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะดูแลนิสิต ให้สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน 

อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็น
ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนพินธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบได้
กับจ านวนนิสิตที่ท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้รวบรวมนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ข้อ 17  คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นนิสิต 
17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ 

การศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต 

หรือเทียบเท่า  
17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มี

ผลการเรียนดีมากตามที่หลักสูตรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
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ทั้งนี้ผู้เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรองและต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
18.1  สอบคัดเลือก   
18.2  คัดเลือก   
18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
18.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 19   การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต   
19.1  ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระ

เงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา 
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด เป็น
อันหมดสิทธิที่จะเข้าเป็นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรใน
วันที่ก าหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมัติต้องมารายงานตัวตามที่ก าหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

   

ข้อ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 ก าหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษา

ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน 
หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บ
เงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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20.3 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น  

20.4 นิสิตท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

20.5 รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรียนและสอบ
ได้รายวิชาหรือบุรพวิชาที่ก าหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

ข้อ 21  จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้  
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้อ 6 

และประเภทการจัดการศึกษาในข้อ 7  นอกจากน้ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 6 
หน่วยกิต และหากนิสิตจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากที่ก าหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น  
22.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม 
22.3  รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วยกิตที่ต่ าสุด แต่

จะนับรวมเป็นจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บังคับให้นิสิตสอบ 
22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ 

แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจให้เรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดับ S 
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ข้อ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องยื่นค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดย
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 25    การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาต้อง

ลงทะเบียนช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 
สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          
ข้อ 26    นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี

สิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง(Self Study)  

ข้อ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
27.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 

 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  
B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  
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27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้  

สัญลักษณ์                        ความหมาย 
S  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw)  
IP  ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)  

   

27.3  การให้ E  สามารถกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 
                  27.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
       27.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2 

27.4  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่า 
ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น  หรือการประเมินผลการฝึกงานที่มิได้ก าหนด
เป็นรายวิชา  ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี   แต่ในกรณีที่นิสิตได้ U จะต้องปฎิบัติงานเพิ่มเติม
จนกวา่จะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

27.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวิสัย 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

         27.5.2  อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิต
ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับ   
ข้ัน I จะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคการศึกษาถัดไป  
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เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I  หากพ้นก าหนดดังกล่าว อาจารย์ผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น
ค่าระดับขั้น E ได้ทันที 

27.6  การให้ W จะกระท าในกรณีต่อไปนี้ 
         27.6.1  นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 24 
         27.6.2  นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 34 
         27.6.3  นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น 
         27.6.4  นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I  

เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด 
27.7  การให้ AU  จะกระท าในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิตตามข้อ 22 
27.8  การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา  
27.9  ผลการสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ข้อ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

 

ระดับขั้น   ความหมาย  
P   ผ่าน (Pass)  
F   ไม่ผ่าน (Fail)  

ข้อ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา   
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์  การประเมินให้กระท าหลงัจากนสิิตสอบปากเปล่าแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น 
ดังนี้ 

 

ระดับขั้น   ความหมาย  
P   ผ่าน (Pass)  
F   ไม่ผ่าน (Fail)  



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                        

 

82 

ข้อ 30  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ต่ ากว่า B หรือจะเลือกเรียน

วิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

30.2 นิสิตท่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรียนซ้ าวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า B 
หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันแทนกันได้ 

 

ข้อ 31   การนับจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
31.1 การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นับจากรายวิชาที่มี

การประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 27.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือเรียนแทนใน
รายวิชาใดให้น าจ านวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 

31.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้ระดับค่า D ขึ้นไปเท่านั้น 

31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น   โดย
เอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็นตัวต้ังหารด้วยจ านวน    
หน่วยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตต้ังแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคเรียน
สุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด
เป็นตัวต้ังหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ย
รายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

 

ข้อ 32   การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตที่เจตนาหรือท าการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษ อย่าง

ใดอย่างหนึ่งดังนี้  
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         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 
         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอชื่อ

ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา      
         32.1.3  พ้นจากสภาพนิสิต 
32.2  นิสิตที่ท าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอให้มี

การเพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลัง 
การพิจารณาการทุจริตดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

ข้อ 33  สถานภาพนิสิต  มดัีงนี้ 
33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 
         33.1.2  นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา  
         33.2.1  นิสิต ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้า

ศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
         33.2.2  นิสิตทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้า

ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่ก าหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเว้นหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ให้มีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สอบ
ภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผ่าน และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ได้  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่ได้รับอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด  

         33.2.5  ผู้เข้าร่วมศึกษา ได้แก่  บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้
เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิต 
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ข้อ 34   การลาพักการเรียน 
34.1  นิสิตอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ในช่วงที่มีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ต่อไปนี้ 
         34.1.1  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร

สนับสนุน 
         34.1.2  ป่วยและต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
         34.1.3  มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้ว

อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
34.2  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นับแต่เปิดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาคการศึกษานั้น  
โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอลา
พักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องใหม่ตามข้อ 34.2 

34.4  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

ข้อ 35  การลาออก 
นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ข้อ 36  การพ้นจากสภาพนิสิต  
นิสิตพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
36.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
36.2  ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 35 
36.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
         36.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตาม  ข้อ 20.3 
         36.3.2   เมื่อพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสติ ตามข้อ 25 
         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง 
         36.3.4  คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ต่ ากว่า 2.50 
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         36.3.5  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถท าคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถัดไปส าหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและ
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไม่เป็นไปตามก าหนด ดังนี้ 

                    36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 
     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย  6 เดือน 
     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน 
     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลา        

อย่างน้อย  12 เดือน 
      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 ครั้ง แล้วยังไม่ผ่าน 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ ากว่า 3.00 
      36.3.9  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการประเมิน 

คุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดับขั้นไม่ผ่าน (Fail) 
      36.3.10  ท าการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ 
      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
      36.3.12  ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 

         36.3.13  ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
36.4  ถึงแก่กรรม 
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หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 
ข้อ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 
37.1   ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้อง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 3.00 ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนิสิตได้เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก 

ข้อ 38  การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
38.1  การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

ได้เคยศึกษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมา
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่ก าลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก  ทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอน
หน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  3 ปี    

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเข้าศึกษา 

การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี 
และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

38.2   การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 
หรือปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัด
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย 

ข้อ 39  การเทียบโอนความรู้ /ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยได้  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ข้อ 40  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
นิสิตท่ีประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาที่ศึกษา ให้กระท าได้โดยการคัดเลือกจากวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับต้ังแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาแรกที่เข้ามาศึกษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 38 

ข้อ 41   การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้การ
นับระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร ให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้อง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา แต่
ต้องไม่เกินก าหนดเวลาตามข้อ 12   

 

ข้อ 42  การคืนสภาพนิสิต 
สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอย่างยิ่ง

เท่านั้น และเมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ข้อ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตน

อย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการอนุมัติ
ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเว้นให้ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวัดและประเมินผลที่ได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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         43.2.2  นิสิตท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของ
ตนซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่านรายวิชา
น้ันในระดับข้ันไมต่่ ากว่า B  

         43.2.3  ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลักในการ
สื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผ่าน นิสิตจะต้องได้ระดับขั้น P ตามข้อ 28 

ข้อ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
44.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านิสิตมีความรู้

พื้นฐานและมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
 
44.3  ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ 
         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้ 
         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม

หลักสูตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติต้ังแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
44.5  นิสิตท่ีสอบไม่ผ่าน (F) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 ครั้ง 

และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบตกในครั้งนั้น  
 
ข้อ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
45.2  ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้ 
         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค

การศึกษาและผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
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         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  ท่ีลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นต้นไป 

45.3  วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
45.4  นิสิตที่สอบตก (F) จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิสอบประมวลความรู้เพียง 3 ครั้ง 

และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบตกในการสอบครั้งนั้น 

ข้อ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ต้องท าปริญญานิพนธ์ 
46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 5 ส าหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกิน    
ภาคเรียนที่ 7 ส าหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า  (Progress 
Report)   ทุกภาคการศึกษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียน
หรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย                      

46.3   อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งต้ังของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้  
          46.3.1  ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก        

1 คน หรืออาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีก 
1 คน  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15  

          ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้โดย
อนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

          ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากร
ประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ 
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ
ด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดโดยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้
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เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อการอนุมัติ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังดังกล่าว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมเพิ่มได้อีก 1 คน  โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 15  

       ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันท าหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม 
                   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้องเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากร
ประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่
ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 หรือผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อการอนุมัติ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังดังกล่าว                              
                   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ต้ังแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอ     
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ัง
ดังกล่าว 
                  ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้
เทียบเคียงได้กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเคียงและ
ยอมรับให้เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได้  
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46.4  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และ
กรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และ
ให้แต่งตั้งกรรมการ 1 คนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

ในคณะกรรมการที่แต่งต้ังจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์     
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ์และนอกจากนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วย  

เลขานุการที่ต้องเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการหรือบุคคลอ่ืนที่หน่วยงาน
มอบหมายได้ 

โดยรายชื่อคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้เสนอรายชื่อและโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ัง 

ส าหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าวิชาเอกหรือสาขาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยเป็นการเสนอจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
ผ่านการพิจารณาจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด และแต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแต่งต้ังกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ให้

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีที่นิสิตจะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่า
อยู่ไม่ครบคณะ ให้นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 

46.6  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหน้ับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปริญญา
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ข้อ 47   สารนิพนธ์ 
47.1  นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องท าสารนิพนธ์ 
47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 47.3 

47.3  องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดดังนี้          

         47.3.1  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนต่อโครงการ  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 3 คน ประกอบด้วย 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 1 คน 
ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นเป็นกรรมการเพิ่มเติม
ได้อีก 1 คน หรือ อาจให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 

         คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัย  
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าที่
เป็นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องตั้ง
กรรมการสอบเพิ่มเติม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยู่ไม่ครบคณะ แต่
นิสิตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ  
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         กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการท าสารนิพนธ์ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ให้
นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นิสิตต้องส่งหนังสือข้อตกลงว่าด้วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่งสารนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ 

 
หมวด 9 

การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
 

ข้อ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย                      
48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
ก าหนดในข้อ 12 

      48.2.2  สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  
      48.2.3  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาต่างประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได้ 
      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
      48.2.7  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเรื่องเต็ม 
(Full Paper)  

     ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
การอนุมัติแล้วต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  
      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
      48.2.10  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็น
เรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
การอนุมัติแล้วต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได้  
      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสาร

นิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
      48.2.14  ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
      คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได้  
      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง  
      48.2.17  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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      47.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

       ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาให้กับนิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อ
ได้รับการอนุมัติแล้วต้องช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25  

 ข้อ 49    การให้ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจ านงขอรับ
ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา 
หรือประกาศนียบัตร 

 
หมวด 10 

การประกันคุณภาพ 
 

ข้อ 50  ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
50.3 การบริหารคณาจารย์ 
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
50.5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิตบัณฑิตศึกษา 
50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
50.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อ 51 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 



หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555                        

 

96 

บทเฉพาะกาล           

ข้อ 52 การด าเนินการใดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เขียนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จในขณะที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่  22  เมษายน  2554 

 

        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร (หลังการปรับปรุงหลกัสูตร) 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร (หลังการปรับปรุงหลักสูตร) 
 

           *  สรุปการแก้ไขตามมติของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

 

 ศ.ดร.จรรจา  สุวรรณทัต ศ.ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน รศ.ดร.นวลละออ  สุภาผล หมายเหตุ * 

1.   ชื่อหลักสูตร     
2.   ชื่อปริญญา     
3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ     
4.   หลักการและเหตุผล บรรทัดที่ 2  เติม (หลัง 2497) 

แต่เมื่อสถาบันฯ ได้เปลี่ยน
สภาพเป็น 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ภายใต้โครงสร้างใหม่ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บ. 7  เติม - เกิด
ความก้าวหน้า 
บ. 9 เติม - แม้ว่าการปรับปรุง
หลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ 
ได้กระท าต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
จนครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2542  

 2 บรรทัดแรก - เป็นข้อมูล
เก่า และไม่เชื่อมโยงกับ
ปัจจุบัน และสถาบันก็เลิก
ผลิตจิตวิทยา สาขานี้มา
นานเกินท่ีสถาบัน 
จะไม่รับผิดชอบการสอน 
สาขาจิตวิทยา   

 

แก้ไขตาม ศ.ดร.จรรจา 
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5.  ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ 
    5.1 ปรัชญาพัฒนาคน     
สู่ความเป็นมนุษย์ที่เต็ม 
ศักยภาพ ซึ่งส่งเสริม 
สังคมให้มีสันติสุขบน 
ความหลากหลาย 

การพัฒนาคนสู่ความเป็น
มนุษย์ที่เต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล ส่งเสริมสังคมให้มี
สันติสุขได้บนความ
หลากหลาย 

 พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ 
เพื่อให้สังคมมีสันติสุข 
ข้อค าถาม 
1.  คน มนุษย์ บุคคล  
แตกต่างกันอย่างไร 
2.  เสนอว่าควรใช้ข้อความ 
สั้นๆ กะทัดรัด ตามที่ได้ 
แก้ไขไว้ให ้

แก้ไขให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรปริญญาตรี 

   5.2  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตจิตวิทยา
พัฒนาการด้านการพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านเนื้อหา 
ระเบียบวิธีวิจัยที่เพียงพอต่อ
การผลิตผลงานวิจัยและเป็น
ผู้สอนจิตวิทยาพัฒนาการ
ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ 

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการ ด้าน
การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมี
ความรู้ความสามารถใน  
ด้านเนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัยที่
เพียงพอต่อการผลิตผล
งานวิจัย สามารถถ่ายทอด
การสอน ตลอดจน พัฒนา
บุคคลด้วยความรู้ทาง
จิตวิทยาพัฒนาการได้     
และส านึกในความ

1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการ ด้าน
การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในด้าน
เนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัยที่
เพียงพอต่อการผลิตผล
งานวิจัย เป็นผู้สอนจิตวิทยา
พัฒนาการด้านการพัฒนา
ทุนมนุษย์ และเป็น
นักพัฒนาบุคคลได้ 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านเนื้อหา
จิตวิทยาพัฒนาการและเป็น
ผู้สอนจิตวิทยาพัฒนาการได้ 

แก้ไขตาม ศ.ดร.จรรจา   
โดยยุบรวมวัตถุประสงค์เป็น
ข้อเดียวและเพิ่มเติม  ค าว่า
ต่อตนเองและสังคมท้ายค า
ว่าส านึกในความรับผิดชอบ 
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รับผิดชอบ  note –         ส านึก
ในความรับผิดชอบ  คือ
จรรยาบรรณ 

        2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการด้านการ
ที่มีความรู้ความสามารถใน
การเป็นนักพัฒนาบุคคล 

ยุบรวมอยู่ในข้อ 1 คงเดิม 
เพิ่มเติม ข้อ 3 
3.  เป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรมในงานและชีวิต 
Comment  

  ขาดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

  ควรมีวิชาที่พัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมผู้เรียน 
และผู้เรียนน าความรู้ไป
พัฒนาผู้อื่นด้วย 

2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
จิตวิทยาพัฒนาการที่มีความรู้
ความสามารถในสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ 
Comment 
1)  แสดงวา่จิตวิทยา
พัฒนาการมีหลายด้านหรือ 
2)  จิตวิทยาพัฒนาการมี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคคลทุกด้าน
บูรณาการเป็นองค์รวม จึงควร
ตัดข้อความ “การพัฒนาทุน
มนุษย์” ออกไป 
 
 
 

แก้ไขตาม ศ.ดร.จรรจา  
และ  ศ.ดร.ดวงเดือน 
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3) เมื่อพิจารณาวิชาหลักของ
จิตวิทยาพัฒนาการจะเห็นว่า
เนื้อหาเป็นองค์รวม 
4)  ถือว่าทุนมนุษย์ไม่ใช่ภาษา
วิชาการของจิตวิทยา 

6.  ก าหนดการเปิดสอน     
7.  คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา 
     7.1 คุณสมบัติทั่วไป 
           1. มีความรู้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เป็นอย่างดี 
      2. มีความประพฤติดี 
      3. เป็นผู้ที่อยู่ใน 
ประเทศไทย อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  
 
 
 

   
 
1.  มีความรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อ
การศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
บัณฑิตวิทยาลัย มศว 
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          4. ไม่เป็นโรคติดต่อ 
ร้ายแรง หรือมีความผิดปกติ 
ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          5. ไม่เคยถูกให้ออก
จากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
มาแล้ว เพราะความประพฤติ
ไม่เหมาะสม หรือกระท า
ความผิดต่างๆ  ที่ไม่ใช่
ทางด้านวิชาการ 
 
7.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
สาขาวิชา 

           5.  สงสัยประเด็น
ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทาง
วิชาการ - “ หมายความว่าถ้าเป็น
ความผิดทางวิชาการ  ไม่ถือว่า
ขาดคุณสมบัติใช่ไหม ? ”  
 
 

8. การคัดเลือกผู้เข้า
ศึกษา 
    8.1 มีการสอบข้อเขียน 
วิชาเฉพาะสาขา 
      8.2 สอบภาษาอังกฤษทั่วไป 
     8.3 สอบสัมภาษณ์
วิชาการ 

  ไม่มีการสอบวิชาภาษาไทย
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีความรู้
ภาษาไทยอย่างเพียงพอ 

มศว  มีข้อสอบความถนัด 
ดังนั้นจึงครอบคลุมประเด็น
ของ ดร.นวลละออ แล้ว 
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9.  ระบบการศึกษา     
10. ระยะเวลาการศึกษา     
11. การลงทะเบียนเรียน     
12. การวัดผลและการ   
     ส าเร็จการศึกษา 

    

13. อาจารย์ผู้สอน 
      13.1 อาจารย์ประจ า 
              หลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าและ 
รับผิดชอบหลักสูตรต่างกัน 

  มีเพิ่ม ไม่ค่อยตรงนัก 

  คุณวุฒิของคณาจารย์
ประจ าภาคฯ อาจน้อยไป 
หากมีประสบการณ์ในด้าน 
การสอน และวิจัยด้าน 
จิตวิทยาพัฒนาการจะดี 

  คงเดิม 

18. หลักสูตร 
     18.1 โครงสร้างของ 
            หลักสูตร 
              1. หมวดวิชา
พื้นฐานการศึกษา 
 

    
คงเดิม 
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          2. หมวดวิชาเอก 
                - วิชาเอกบังคับ    
               -  หมวดสถิติ 
และวิจัย 
               - หมวดเฉพาะ 
            3. หมวดวิชาเอกเลือก 
            4. ปริญญานิพนธ์ / 

    

18.2 รายวิชาในหมวดวิชา 
        พื้นฐานทางการศึกษา 
        พฐ 501 ชีวิตกับ 
                   การศึกษา 

    

           พฐ 502 เทคโนโลย ี
และการวิจัยเพื่อสร้าง และ
การสื่อสารความรู้ 

 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อ
สร้างและสื่อสารความรู้ 

 คงเดิม 

     18.3 รายวิชาในหมวด
วิชาเอก 

    

จต 501 จติวิทยาทั่วไป    คงเดิม 
จต 505 จติวิทยาความแตกต่าง    คงเดิม 
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จต 521 จิตวิทยาพัฒนาการ 
              ขั้นสูง 

- ต้องระวังอย่าให้เนื้อหา  
พัฒนาการในแต่ละวัยน้อย    
และไม่ลงลึก เพราะจ ากัด 
ด้วยเวลา ควรระวังจุดนี้ไว้ 
- ควรจัด sequence ใหม่  
ระหว่าง จต 525 กับ จต 521    
(จต 525 ควรมีก่อน) 

ดี 
ทุกช่วงวัยแก้เป็นตามช่วงวัย 

ดูหน้า 20 ปรับเนื้อหาเป็น 2 วิชาคือ
วิชาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
กับวิชาจิตวิทยาผู้ใหญ่    

และการสูงวัย 

จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่  
           และการสูงวัย 

  1) ควรเป็นวิชาบังคับ เพราะเป็น
วิชาแกนของจิตวิทยา
พัฒนาการ 
2) ควรมีจิตวิทยาวัยทารก  +  เด็ก 
3) ควรมีจิตวิทยาวัยรุ่น 

เห็นด้วยตามข้อเสนอแนะ 
ของ ดร.นวลละออ 

จต 525 ทฤษฎีจิตวิทยา 
           พัฒนาการ 

- แก้ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ 
- เติม “โดยเฉพาะข้าม   
วัฒนธรรม” หลัง“แพร่หลาย” 
 
- เติม “ทั้งในบริบทของ
สังคมไทยและสังคมอื่น 

ดี 
เพิ่ม “ตามคณุสมบัติมนุษย์” 
หลัง “ภาษา” แก้เป็นทฤษฎี 
 
จิตวิทยาพัฒนาการกับการ
วิจัยและพัฒนา 
 

 ชื่อวิชายังคงเดิมเพื่อไม่ให้
เข้าใจผิดว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับ

การวิจัยเพื่อพัฒนา 
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จต526  พัฒนาการทางภาษา  พัฒนาการทางภาษาและ
การท าให้ภาษาไทยยั่งยืน 

 น าไปผนวกอยู่ใน จต 522  
จต 525  และจต 523  

จต 527 พัฒนาการทาง 
           สังคมและอารมณ์ 

   น าไปผนวกอยู่ใน จต 522  
จต 525  และจต 523  

จต 541 สถิติเพื่อการวิจัย  
           ทางจิตวิทยา 

แก้ “ค าถามในการวิจัย”     
เป็น  ลักษณะของข้อมูล      
ในการวิจัย  
เติม  อภิปรายผลหลังการ
แปลผล 

  คงเดิม 

จต 542 สถิติเพื่อวิจัยขั้นสูง   1) ควรเป็นวิชาเลือก สถาบัน 
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้น
การวิจัยมากกว่าภาควิชา
จิตวิทยา  ยังจัด Advanced 
Statistics  เป็นวิชาเลือก 
2) ถ้านิสิตต้องการท าวิจัย   
โดยใช้สถิติระดับสูง ต้องศึกษา
กับประธานหรือศึกษาด้วย
ตนเองเป็นกรณีพิเศษ 
 

เปลี่ยนเป็นวิชาเลือก 
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3) ที่ผ่านมานิสิตที่เข้าเรียน   
ป.โท ภาคจิตวิทยาไม่มีพื้น  
ทางคณิตศาสตร์มากพอ 
เพราะรับทุกสาขา ทุกวิชาเอก 
เอกทางภาษาก็มาเรียน 
4) วิชานี้ถ้าบังคับให้เรียน      
จะสกัดกั้นผู้สอบ Entrance    
ไปจ านวนหนึ่ง 

จต 543 การวิจัยทางจิตวิทยา 
          พัฒนาการ 

   คงเดิม 

จต 551 จติวิทยาการเรียนรู้ เติม “กระบวนการเรียนรู้และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง” หลัง 
“ศึกษา” (บ. 1)  
แก้ การลืม เป็น การคงทน 

เพิ่มวิธีที่ในในการปรับ
พฤติกรรมเยาวชนที่มี
ประสิทธิผล 

 ปรับตามข้อเสนอแนะ 

จต 601 การประเมินผล  
           โครงการพัฒนา  
 
 
 

สับสนระหว่างภาษาไทย  
กับ  ภาษาอังกฤษ 

  เอาออก  ผนวกเนื้อหาเข้ากับ
วิชา จต 542 และ จต 543 
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จต 623 จติพยาธิสภาพ 
           ตลอดช่วงวัย 

   คงเดิม 

จต 624  สมัมนาปัญหา 
             พฤติกรรมในเด็กและ 
              เยาวชน 

   คงเดิม 

จต 625 จติวิทยาเด็กพิเศษ    คงเดิม 
จต 626 จริยธรรมกับ 
            จริยศึกษา 

   คงเดิม 

จต 631ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
           และการประยุกต์ 

   คงเดิม 

จต 644 การวัดและการ 
           ทดสอบทางจิตวิทยา 

- เติม “บุคคล” หลัง  
 “จิตลักษณะ” 
- เติม “การ” หลัง และ 
- เติม การหาคุณภาพหลังพัฒนา 
- แก้ นิยม เป็นยอมรับ  
  และเชื่อถือได้ 
- ตัด ที่มีคุณภาพออก 

- ดี 
- ควรมี Factor analysis ด้วย 

การวัดและการทดสอบทาง   
จิตวิทยาพัฒนาการ 
1)  ไม่ใช่วัดและทดสอบ
จิตวิทยาสาขาอ่ืนๆ  
2) วิชานี้ควรเป็นวิชาเลือก  
เพราะมี PG 543ที่นิสิต
สามารถท าวิจัยได้อยู่แล้ว 
3) ข้อเสนอควรตัดออก 
 

คงวิชาไว้และปรับภาษา 
ตามข้อเสนอแนะ 
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จต 671 การสร้างหลักสูตร 
            ฝึกอบรมโดยใช้ 
            พฤติกรรมศาสตร์ 

ตัด “หัด” (บ. 2) ออก เติม  
และสัมพันธ์กันเพื่อเข้าใจ
พฤติกรรมบุคคล 

 ควรตัดออก เพราะ 
1) จิตวิทยาพัฒนาการไม่ได้
ครอบคลุมทุกด้านของ  
พฤติกรรมศาสตร์  เช่น ไม่ได้
เรียนสังคมวิทยา   รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา 
2) เมื่อไม่มีความรู้ในศาสตร์ 
ดังกล่าวจะสร้างหลักสูตรได้
อย่างไร 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

จต 681 สัมมนาพัฒนาการ 
            มนุษย์กับคุณภาพ 
            ทางการศึกษา 

 ดี 1) ไม่เข้าใจว่าค าอธิบาย
รายวิชา 2 บรรทัดของวิชานี้ 
และไม่เข้าใจว่า 2 บรรทัด
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อความข้างต้นอย่างไร 
เนื้อหาไม่รับกับชื่อ 

คงเดิม 

จต 682 จิตวิทยาในการ 
             ท างานข้าม 
             วัฒนธรรม 
 

 ตัดออก เพราะห่างไกลกับ
จิตวิทยาพัฒนาการมาก 
 

 ตัดออก 
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จต 683  การฝึกความไวต่อ 
            ความรู้สึก 

- ตัดออก ตัดออกหรือถ้ายังคงอยู่ควร
เพิ่มเนื้อหา 
- Social Perspective role taking 
- Empathy 
- การให้อภัย 
- Sympathy 
- เปลี่ยนชื่อให้ทันสมัย  
เพราะ sensitivity training                                                                                                                                                                                                                                                           
เน้นชื่อโบราณมาก 

 ปรับปรุงโดยเพิ่มเนื้อหา 
ฝึกความไวด้วยวิธีลดการ
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

จต 684  เชาวน์จิตวิญญาณ  - ควรเปลี่ยนเป็น multiple 
intelligence และเขียน
ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
-  เจริญสติ แก้เป็น สมาธิ 
-  จต 684 ใกล้กับ             
จต 685 มาก 

 เอาออก เพราะเนื้อหาผนวก 
ในวิชาพุทธศาสนากับการ

พัฒนามนุษย์ 

จต 685 พุทธศาสนากับการ 
           พัฒนามนุษย์ 

เติม “และ” หลัง “แบบแยก
ส่วน” 
แก้  แนวคิด เป็น การคิด 
 

ใกล้กับ จต 684 มาก  ปรับตามข้อเสนอแนะ 
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จต 691 การศึกษาอิสระ เติม “ให้นิสิต” 
ตัด “เฉพาะของนิสิต” 
เติม “การ” หลัง ภายใต้ 
แก้ โดยต้องได้เป็น พร้อมกับ 

  ปรบัตามข้อเสนอแนะ 

จต 693 ประสบการณ์ 
             ภาคสนาม 

ควรแก้เป็นประสบการณ์
วิจัยภาคสนาม 

- ควรระบุให้ชัดเจนว่าเน้น
ประสบการณ์ภาคสนาม
ด้านวิจัย / สอน / พัฒนา ? 

 ปรับตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมนิหลกัสูตร (ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร) 
1. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ                                       

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร. จรรจา  สุวรรณทัต) 
 
ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ชื่อหลักสูตร      
2 ชื่อปริญญา     
3 หลักการและ

เหตุผลของ
หลักสูตร 

  - ในหลักการและเหตุผลอาจต้องเพิ่ม 
   ข้อมูลบางอย่างที่ส าคัญเข้าไว้ด้วย  
   เช่น ผลการประเมินหลักสูตรและ 
   การติดตามนิสิตที่จบออกไป (ถ้าม)ี  
   ว่าเขาได้ไปท าอะไรบ้าง ในสังคม 
   ความรู้ที่เขาได้รับเพียงพออย่างใด 
   หรือไม่ 
-  รวมทั้งขยายการเขียนเกี่ยวกับ 
   แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียน 
   การสอนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากน้ัน 
   คืออะไรบ้าง 

4 ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ 

  -  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ควรปรับใหม่ 
   ให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
   ว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้าน 
    แนวคิดและการจัดการเรียนการ 
   สอนอย่างมาก   
- จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องแยกกล่าว 
   แผน ก  และ ข ออกจากกัน น่าจะ 
   กล่าวรวมกันได้ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ส่วนการจัดการเรียนการสอน  
  จะจัดเป็นสองแผนเพื่อการ 
   ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

5 คุณวุฒิและ
คุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้าเป็น
นิสิต 

   - ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของ มศว 

6 โครงสร้าง
หลักสูตร 

   

 6.1  หมวดวิชา 
      พื้นฐานและ 
      วิจัยทาง 
      การศึกษา 

   

 6.2 หมวดวิชาเอก 
      - วิชาเอกบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
      - วิชาเอกเลือก 

  - 15 หน่วยกิต มี 6 วิชา ต้องถามผู้จัดว่า 
   ท าไมเลือกวิชาเหล่านี้ให้อยู่ในหมวด 
   วิชาเอกบังคับ จากค าอธิบายรายวิชา 
   แล้วเป็นการให้เนื้อหาแบบโบราณ  
   อาจต้องศึกษาความก้าวหน้าใน 
   สาขาวิชาจิตพัฒนาการ ปัจจุบัน 
   แล้วกรองว่าเนื้อหาสาระใดที่สมควร 
   ต้องให้อยู่ในเอกบังคับ วิชา 
   ประสบการณ์วิจัยทางจิตวิทยา 
-  ที่ใส่ไว้วิชากระจายมากไป ใส่ไว้มากไป 
    ควรเสนอให้มีวิชาเลือกที่จะขยาย 
   ความรู้เกี่ยวกับจิตพัฒนาการที่ 
   เหมาะสมกับบริบทไทย 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6.3  หมวดวิชา 
      เลือกเสรี 

  - ให้เลือกน้อยไป 

 6.4 ปริญญานิพนธ์    
 6.5  หมวด       

      ประสบการณ์ 
      การวิจัย 
 

    

7. ความเหมาะสม
ของรายวิชาใน 
แต่ละหมวดวิชา 

   

 7.1 หมวดวิชา 
      พื้นฐานและ 
      วิจัยทาง 
      การศึกษา 

  - เปลี่ยนชื่อหมวดได้หรือไม่ เพราะ 
   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 
   จิตพัฒนาการ (ที่จะต้องน าไปประยุกต์        
     ใช้ในบริบทของการศึกษา) 
- ควรให้เป็นวิชาที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ 
   เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและ 
   จิตวิทยา การวิจัยทางการศึกษาที่ 
   ต้องอาศัยความรู้ทางจิตวิทยาหรือ 
   เอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน เช่น  
   วิชาประเภทแนวคิดพื้นฐานทาง 
   จิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ใน 
   บริบทของการศึกษา   

 7.2 หมวดวิชาเอก 
      - วิชาเอกบังคับ 
 
 
  

   
- อาจต้องลองเขียนวิธีใหม่ที่ไม่ใช่ 
   ของเดิม เพื่อท าให้หลักสูตรน่าสนใจ 
   แก่ผู้เรียนและสะท้อนความเป็นจริง 
   ในปัจจุบัน โดยอาจรวบวิชาที่แยก  
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

       ย่อยเป็นจิตวิทยาวัยต่าง ๆ  เข้าเป็น 
   วิชาเดียว หรือ สองวิชา และให้ 
   เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาทาง 
   การศึกษา ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น  
   พัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพชีวิต  
   (คุณภาพการศึกษา)   
   การเรียนรู้และสัมฤทธิผลทางการ 
   ศึกษาค่านิยมวัยรุ่นและสังคม   

  
 
 
 
 
 

-วิชาเอกเลือก 

     ที่เปลี่ยนแปลง แนวคิดทฤษฏี 
   จิตวิทยาพัฒนาการกับการประยุกต์       
    ใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา  
   พัฒนาการมนุษย์ เพื่อสร้างองค์ 
    ความรู้ใหม ่
-  คงไม่ต้องใส่ให้มากวิชาขึ้น เลือก 
   เอาทีเ่ด่น  ๆโดยอาศัยเนื้อหาที่ได้ 
   จากการศึกษา แนวโน้มต่างๆ ใน 
   การศึกษาทางจิตวิทยา 

 7.3 หมวดวิชา 
      เลือกเสรี 

     

 7.4 ปริญญานิพนธ์   - แต่ละปีน่าจะลองสัมมนากันระหว่าง 
   ผู้สอนว่า จะมี Theme การวิจัยใน 
  สาขานี้ของเราอะไรบ้าง จะได้ไม่ 
  กระจายแยกกันไปคนละทางสองทาง  
  โดยก่อนอ่ืนผู้สอนทั้งหลาย  ต้องเป็น 
  ผู้อ่านมาก ติดตามความก้าวหน้าของ 
  สาขาวิชานี้ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.5  หมวด 
       ประสบการณ์ 
       การวิจัย 

 
 

8. แผนการศึกษา
และจ านวน   
หน่วยกิตในแต่
ภาคการศึกษา 

   

9. ความเหมาะสม
และความชัดเจน
ของรายละเอียด 
เนื้อหาวิชา 

  -  อาจต้องทบทวนในเรื่องนี้เนื้อหา     
   โดยศึกษาจากความก้าวหน้าทาง 
   สาขาวิชา และพยายามบูรณาการ 
   เนื้อหา  เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา 
   ผู้เรียนทั้งด้านแนวคิดและสร้าง 
   คุณค่าในตน 

10. ล าดับและความ
ต่อเนื่องของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

  - มองไม่ค่อยเห็นนักในเรื่องล าดับและ 
   ความต่อเนื่อง 

11. ความสอดคล้อง
ของเนื้อหารายวิชา
กับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

  - ไม่ค่อยสอดคล้อง เช่น บอกไว้ใน 
  วัตถุประสงค์เรื่อง จะให้มีส านึกทาง 
  จรรยาบรรณ แต่ในเนื้อหาวิชา ไม่มี 
  กล่าวถึงเรื่องนี้เลย หรืออาจมีในวิชา 
  สัมมนา    

12. ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

   - คงต้องช่วยกันเริ่มต้นคิดใหม่ ท าใหม่  
   แต่ไม่ได้หมายความว่าเริ่มต้นจาก 
   ศูนย์ หากลองประมวลประสบการณ์  
   24 ปี ที่ผ่านมาว่า หลักสูตรได้พัฒนา  
   โดยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

-  ที่ท ามามีดีหลายจุด แต่อาจไม่ 
   สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 
   ยุคสมัย ซึ่งผู้สร้างหลักสูตรก็ตระหนัก  
   แต่ยังไม่ได้แจงออกมาว่าการ 
   เปลี่ยนแปลงในด้านสาขานี้ 
   มีอะไรบ้าง แนวโน้มในการศึกษา 
   สาขานี้คืออะไร มีวิธีการอะไรบ้าง  
   เราจะได้สะท้อนออกมาให้ถูกทางกับ 
   หลักสูตรใหม่ที่ก าลังปรับปรุงใหม่นี้ 
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2. ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  (ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  พันธุมนาวิน) 

 
ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 ชื่อหลักสูตร   -  การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชา  
    จิตวิทยาพัฒนาการ    
-  ถ้าเป็นสาขาย่อยของศึกษาศาสตร์  
    ควรมีวิชาจิตพัฒนาการ ท่ีเชื่อมโยง 
    กับบริบท และบุคคลด้านการเรียน 
    การสอนให้มากขึ้น 

2 ชื่อปริญญา   -  กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  
    วิชาต่าง  ๆดูจะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ 
    บริสุทธิ์มากกว่าจะไปประยุกต์สู่ 
    ศึกษาศาสตร์ 

3 หลักการและ
เหตุผลของ
หลักสูตร 

   - ไม่มีระบุไว้ 
     1.  ท าไมต้องจิตวิทยาพัฒนาการ +  
        ศึกษาศาสตร์ 
    2. มีลักษณะขัดแย้ง คือ  
        วิชาส่วนใหญ่ เป็น   Pure แต่ 
        นโยบายหลักสูตร เป็น  Applied  
        กับศึกษาศาสตร์ 

4 ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ 

  1.  5.1 และ 5.2 ควรปรับปรุง 
2.  ควรแยกแผน ก กับ แผน ข หรือไม่ 
3.  ปัจจุบันต้องใช้ “การวิจัยน าการ 
     พัฒนา”  และการวิจัยต้องเอาไป 
     ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาได้แล้ว 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 คุณวุฒิและ
คุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้าเป็น
นิสิต 

   -  ตามระเบียบ มศว  

6 โครงสร้าง
หลักสูตร 

   

  6.1  หมวดวิชา   
       พื้นฐานและ 
       วิจัยทาง 
       การศึกษา 

  - 

 6.2  หมวดวิชาเอก 
       - วิชาเอกบังคับ 
     - วิชาเอกเลือก 

   1.  แผน ก เน้นวิจัย แต่ไม่มีวิชาวิจัย  
     (หน้า 7-8) ต้องเพิ่ม 1-2 วิชา  
      จึงจะท าวิจัยได้ แผน ข เรียน 
      มากกว่า แผน ก  6 หน่วยกิต 
 2.  วิชาควรมี 3 หน่วยกิต 

 6.3 หมวดวิชา 
      เลือกเสรี 

   -  มีวิชามาก และปลีกย่อยเกินไป 
      Pure มาก ควรมีลักษณะเป็น  
      Interdisplinary  ให้มากขึ้น และ  
    Applied 

 6.4 ปริญญานิพนธ์     1. ข้อ 4 หน้า 1 ควรปรับปรุงเป็น  
       “นิสิตต้องเขียนปริญญานิพนธ์    
     เน้นการวิจัยจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการ 
      เรียนการสอน  ครู นักเรียน และ 
     บุคคลที่เกี่ยวข้อง”   วิชาต่าง  ๆดูจะ 
      ไม่เอ้ือให้ท าปริญญานิพนธ์ ในแนวนี้   
      ได้มากเท่าที่ควร 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

    2. จิตวิทยาพัฒนาการ (กศ.ม.) อยู่ใน 
     ระดับใช้ได้ ถึง ดี  ข้อสังเกต 
     1. ยังมีความเป็น จพ. น้อย ต้องมี 
         1.1 การใช้ทฤษฏีทาง  จพ.     
                ก าหนด  IVS 
         1.2 การใช้  IV  หลักที่เป็น จพ. 
     2.  ยังมีความเกี่ยวข้องกับ  
             ศึกษาศาสตร์น้อย           

             2.1 ไม่ได้วิจัยตอบค าถามที่เป็น 
                ปัญหาส าคัญ ของครู /  
              นักเรียน ในปัจจุบัน เช่น  
              ครูคณิตศาสตร์   
              ครูวิทยาศาสตร์   
              อาจารย์พละศึกษา   
              อาจารย์อาชีวศึกษา  (ตีกัน)  
                ที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
               นักเรียน / นักศึกษา 

           2.2  วิจัยนักเรียน มีอยู่บ้าง  
              แต่ควรท าเป็นโครงการวิจัย 
             ที่ตอบค าถามต่อเนื่องเป็นชุด 
             โครงการ เอามาบูรณาการ 
 3.  มีวิจัยเชิงทดลองอยู่บ้าง 
      3.1  หา IVs    DV   
        3.2 ประเมินผลโครงการพัฒนา 
              ต่างๆ ของทางโรงเรียน /  
              กิจกรรมเสริม 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6.5  หมวด         
      ประสบการณ์ 
      การวิจัย 

  -   แผน ข ดูจะเรียนด้านวิจัย +  
    ประยุกต์  ได้หนักแน่น 
  -  แผน ก ท าวิจัยเลย 12 หน่วยกิต  
     เรียนแค่สถิติวิเคราะห์ 

7. ความเหมาะสม 
ของรายวิชาใน 
แต่ละหมวดวิชา 
7.1  หมวดวิชา 
      พื้นฐานและ วิจัย 
           ทางการศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีในข้อ 1 ว่ามีวิชาอะไรบ้าง 

 7.2  หมวดวิชาเอก  
 
      วิชาเอกบังคับ 
 
 
 
 
 
 

   -   แผน ก  เรียน  15 หน่วยกิต ส่วน 
     แผน ข  เรียน  21 หน่วยกิต  
1. แบ่งตามระดับอายุ ขณะนี้ต้องเพิ่มผู้สูงวัย     
2. ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการไม่ได้  
    ถ้าไม่มีงานวิจัย จะเป็นระดับ 
    ปริญญาตรีเท่านั้น 
3. สถิติและ Computer ด้วยหรือไม่  
    ท าไมมีแต่สถิติ แต่ไม่มี  “ระเบียบ 
    วิธีวิจัย”   ซึ่งส าคัญกว่ามาก 
4. เพิ่มจิตวิทยาผู้สูงวัย 
5. จต 525 ควรเพิ่ม “และงานวิจัย”   
    ทฤษฎีและงานวิจัยจิตวิทยา 
    พัฒนาการ 
6. วิธีวิจัยควรมี 2 รายวิชา 
7. จต 592 เพิ่ม “ในการเรียนการสอน”  
    การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทาง 
    จิตวิทยา ในการเรียนการสอน 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

    -  มีมากวิชา และ แบ่งย่อยชื่อไม่ 
    น่าสนใจ ควรปรับปรุง ชื่อ  และ  
    เนื้อหารายวิชา 

 - วิชาเอกเลือก   1.  ควรมีลักษณะ Interdisplinary       
    ให้มากขึ้น 
 2. ออกสู่บริบททางศึกษาศาสตร์ใน 
     บางวิชาให้ชัดเจน 
 3. จต 527 ค าอธิบายรายวิชาควรเน้น  
     ทฤษฏี และวิธีการวัด วิธีการวิจัย 
     แบบช่วงยาว / ภาคตัดขวาง และ 
     วิธีการวิจัยเชิงทดลอง ที่ใช้ในการ 
     วิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

    4.  เพิ่มรายวิชา จต xxทฤษฏีทาง 
     จิตวิทยา พัฒนาการท่ีส าคัญ 
     ส าหรับคนไทย  : การวัดการวิจัย 
     และการน าไปใช้ในการพัฒนา 

 7.3  หมวดวิชา 
      เลือกเสรี 

  - ไม่มีระบุไว้ 

 7.4 ปริญญานิพนธ์   - ซ้ ากับข้อ 4 ส่วนรายชื่อ ปริญญานิพนธ์ 
   ของนักศึกษากว่า 200 คน  
   มีข้อสังเกตว่า... 

 7.5 หมวด 
      ประสบการณ์ 
      การวิจัย 

  -  อาจารย์ผู้สอนหลัก ต้องมีประสบการณ์ 
    วิจัยในหลายด้านทั้งท าวิจัย ทั้ง 
    พิจารณาทุนวิจัย และพิจารณา 
    งานวิจัย 
-  แผน ก เอาแต่ท าวิจัย แต่ไม่รู้ว่าจะ 
   เอาไปใช้ได้จริง  ๆ อย่างไร ดูจะสูญเปล่า 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

-  ส่วน แผน ข ที่ไม่ท าวิจัย แต่เอาวิจัย 
    ไปใช้ ดูจะโบราณ 
-  นักพัฒนาอาจต้องท าวิจัยตอบ 
    ค าถามเกี่ยวกับสาเหตุของผลที่ตน 
    ต้องการเพิ่ม ต้องสร้างเครื่องมือวัด  
    เพื่อประ เมินผลการพัฒนาของตน  
    และต้องสร้างชุดฝึกอบรม / วิธี 
    พัฒนา แล้วท าวิจัยเชิงทดลอง 
    ประเมินผลก่อนน าไปใช้ 

8. แผนการศึกษา
และจ านวน   
หน่วยกิต ในแต่
ภาคการศึกษา 

   

9. ความเหมาะสม
และความชัดเจน
ของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา 

   

10. ล าดับและความ
ต่อเนื่องของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

   

11. ความสอดคล้อง
ของเนื้อหา
รายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 
 
 

  -  ได้มีข้อสังเกตว่าไม่สอดคล้อง และ  
    อาจไม่ได้รับประโยชน์ที่ต้องการ  
    ตามชื่อหลักสูตรและปริญญา 
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ล าดับ
ที ่

รายการ 
ที่ตรวจสอบ 

เหมาะสม 
ไม่

เหมาะสม 
ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

  -  ดูในข้อต้นๆ ระบุไว้บ้างแล้วเก่าแก่ 
     กว่า 10 ปี เพราะปี พ.ศ. 2542   
    แก้ไขเพิ่มเติม จากปี  
    พ.ศ. 2519 - 2529 อย่างไร     
-   ควรมีคณะกรรมการ ศึกษาค้นคว้า  
    หลักสูตรในต่างประเทศอย่างหลากหลาย 
-  น าผลวิจัย ประเมินผลหลักสูตร 
    ทั้งของภาคจิตวิทยา และของที่อื่นๆ  
    มาช่วยเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง 
-  ผู้พิจารณา เห็นว่า ควรด าเนินการ 
     ต่อไปมิใช่จบกระบวนการแค่ผลการ 
    พิจารณาในครั้งนี้ 
-  ยังจะเกี่ยวข้องกับศึกษาสตร์หรือไม่ 
-  ควรเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  อีก หรือไม่ 
-  ควรท าให้คล้ายเป็นจิตวิทยา 
    พัฒนาการประยุกต์แล้วมีวิชาเลือก  
    ให้ลงบริบทที่ตรงตามความต้องการ 
    ของผู้เรียน 
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3.  ผลการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ                        
โดยนิสิตบัณฑิตศึกษา 

 
  จากการใช้แบบสอบถามกับนิสิตที่ เรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร ซึ่งได้แก่ นิสิตรหัส 51         
(ภาคนอกเวลาราชการ) รวมจ านวน 17 คน เป็นผู้ประเมินจุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตร 
กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ พบผลสรุปดังนี้ 
 
1.  จุดเด่นของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
  -     เป็นหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านการศึกษาและด้านพฤติกรรมมนุษย์เข้าไว้  
ด้วยกัน โดยเน้นไปที่การศึกษากระบวนการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัยอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่มีความเฉพาะเจาะจง  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ
ความรู้ทางด้านปรัชญาสังคมและการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้น
ตลอดจนที่มา ล าดับขั้นการเปลี่ยนแปลงและเป้าประสงค์ของการศึกษาในยุคสมัยต่างๆ 
 -     อาจารย์ผู้สอนและวิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและความรู้ให้นิสิตได้เข้าใจอย่างชัดเจน 
 -     ในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและมีการให้ค้นคว้า  และ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากย่ิงขึ้น 
 -     การศึกษาเพื่อความเข้าใจในพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
 -     เน้นเนื้อหาทฤษฎีที่ครอบคลุมวิชาจิตวิทยา 
 -     เวลาในการเรียนเอ้ือให้กับผู้ที่ท างานได้มีโอกาสทางการศึกษา 
 -     จุดเด่นของหลักสูตร กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ คือการบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยา และ  
ศาสตร์ด้านการศึกษาเข้าเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งด้าน
จิตวิทยาซึ่งเน้นด้านพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต และได้รับความรู้ในศาสตร์ด้านพื้นฐานการศึกษา    
ซึ่งปัจจุบันมีเพียงสถาบันเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการในระดับปริญญาโท โดยผู้จบ
การศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
 -     เป็นหลักสูตรเรียนนอกเวลา    
 -     ไม่มีการฝึกงาน    
 -     สะดวกในการท างานและเรียนไปด้วยกัน 
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2.  สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
 -    ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาทางการศึกษารวมถึงกระบวนการน าไปประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าใจและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามหลักสูตร 
 -     วิชาพื้นฐานการศึกษาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมส าหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา ได้แก่   
    ED 361  GENERAL METHOD OF TEACHING  
    ED 500  EDUCATION AND SOCIETY 
   EM 401  EDUCATIONAL MEASUREMENT  
   ไม่มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ น่าจะจัดวิชาที่เป็นพื้นฐาน
ทางจิตวิทยาพัฒนาการโดยตรงให้เรียนเพิ่มเติมมากกว่า 
 -     จต  642 การตรวจวัดพัฒนาการเด็ก อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ชั่วโมงเรียนน้อยเกินไป ท าให้นิสิตไม่
เข้าใจและสามารถฝึกฝนในแบบวัดต่างๆได้ครบถ้วนทุกคน ท าให้ผู้ที่มีพื้นฐานทางจิตวิทยาและเคยมี
ประสบการณ์ในการใช้แบบวัดอยู่แล้วจะมีความเข้าใจในชั้นเรียนและได้เปรียบในการวัดผลมากกว่าคนอ่ืน 
 -    ไม่แน่ใจว่าด้วยเวลาในการเรียนน้อยหรือว่าอย่างไร  เช่น การตรวจวัดพัฒนาการเด็ก  ส าหรับผู้ที่
ไม่รู้มาก่อนเช่นดิฉัน มีความสนใจมาก แต่การท า test ยังไม่สามารถที่จะน าไปใช้ได้หากยังมีอยู่ต่อไป      
ดิฉันเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์และควรจัดสรรเวลาหรือส่งเสริมตรงจุดนี้ให้มากขึ้น  เพื่อที่จะได้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง                                                      
      -     ควรมีการฝึกปฏิบัติ/ดูงานศูนย์พัฒนาการเด็ก 
      -     อาจเพิ่มเติมวิชาเลือกที่เลือกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
      -     อาจมีรายวิชาทางสถิติสอนเพิ่มเติม 
      -    สิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุงในหลักสูตรคือการปรับรายวิชา 2  หน่วยกิตให้เป็น 3  หน่วยกิต หรือการ
รวมวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันให้เป็นรายวิชาเดียวกัน เพื่อจะได้มีจ านวนหน่วยกิตเหลือพอที่จะให้นิสิต
สามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามที่นิสิตสนใจได้ และควรเพิ่มรายวิชาด้านสรีระจิตวิทยา ซึ่งมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งในการท าความเข้าใจในพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์  
      -    อยากให้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เช่น การกระตุ้นพัฒนาการ   
      -   อยากให้เวลาในการเรียนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากต้องใช้เวลางานในการเดินทาง   
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - เนื้อหาทางด้านจิตวิทยาควรมีการเจาะลึกในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น เช่น วิชาการวัดพัฒนาการ       
ควรเน้นการใช้แบบทดสอบด้านพัฒนาการโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ที่
ก าลังเรียนอยู่ อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แบบทดสอบทางคลินิกบ้างเพื่อให้รู้รอบด้าน แต่จุดเน้ นที่
ส าคัญคือแบบทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
 - ถ้าจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร น่าจะเปลี่ยนเป็นวิทยาศาตรมหาบัณฑิตมากกว่า
การเปลี่ยนเป็นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เพราะหลักสูตรที่ใช้อยู่นี้ก็ถือว่าเน้นการวิจัย และให้ความส าคัญ
กับการวิจัยค่อนข้างมากอยู่แล้ว 
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ   (ชื่อเดิม  นางสาวเรวดี  ทรงเที่ยง) 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
เบอร์ติดต่อ 0 2649 5223, 08 4829 6423, 08 7519 1715 
E-mail rewadee@swu.ac.th,  shuttawwee@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญ อารมณ์และแรงจูงใจ 

บุคลิกภาพและการปรับตัว 
วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา   

 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. /    สาขาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

ปริญญาโท วท.ม. / (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

ปริญญาตรี วท.บ. / เกียรตินิยมอันดับสอง 
            (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     1.1  ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กันยายน 2553). “ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 16(2) : 66-82. 
 
 

mailto:rewadee@swu.ac.th
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     1.2  วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี,  งามตา วนินทานนท์, ฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ และทัศนา ทองภักดี. 
(มกราคม – ธันวาคม 2553).  “ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่มีต่อความพร้อมในการรับผิดชอบครอบครัวของนิสิตชาย.” วารสารจิตวิทยา สมาคมจิตวิทยา   
แห่งประเทศไทย. 16 : 1-21.  
     1.3  เรวดี ทรงเที่ยง. (พฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2551). “การศึกษาความเกรงใจครูอาจารย์ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.”  วารสารบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร). 5(17) :  25-39. 
     1.4  เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ. (กันยายน 2550). “การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.” วารสารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.  13(1) : 66-81. 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
     2.1  Shuttawee, S. (2009).  “A study of Psychological Factors Related to Consuming Thai  
Product Behavior  in Thai Undergraduate Students.”   Eight Conference of Asian Association of 
Social Institute of  Technology, Delhi, India.  10 – 14 December, 2009. 
     2.2 Rewadee, S. (26 July 2007).  “Development of a Program Promoting Intrinsic  

Motivation in  Work   Relationship in Automobile Service Centers Team Leaders.”  Seventh 
Conference of Asian Association of Social Psychology  (AASP 2007),  University Malaysia 
Sabah, Kota Kinabalu (East Malaysia on the idyllic island of Borneo),   Malaysia. 
     2.3 Pinijprapa, N., & Rewadee, S. (26 July 2007).  “A Study of Bio-Psycho Social  

Factors Related  to Work Stress of the Border Patrol Police in Surin Province.”  Seventh 
Conference of Asian Association of Social Psychology  (AASP 2007), University Malaysia 
Sabah,  Kota Kinabalu (East Malaysia on the idyllic island of Borneo), Malaysia. 
     2.4   ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (28-30  สิงหาคม  2553).  งานวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยเชิงเหตุและ 
ผลของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ.”  ได้รับการพิจารณา
เข้าร่วมน าเสนอภาคโปสเตอร์ในส่วนของ  Thailand Research Symposium 2010 ในงาน “การน าเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010)  จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.)   และเผยแพร่ในการประชุมระดับชาติด้านทรัพยากร  มนุษย์และองค์การ ครั้งที่ 2 ณ สถาบัน  
พัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552. 
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      2.5  ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (28-30  สิงหาคม  2553).  งานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สินค้าไทยในนิสิต.”  ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอภาคโปสเตอร์ในส่วนของ 
Thailand Research Symposium 2010 ในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand 
Research Expo 2010) จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 
      2.6  วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี งามตา วนินทานนท์ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ และทัศนา ทองภักดี.   (28-30 
สิงหาคม 2553). งานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาความพร้อมในการเป็นคู่สมรสที่ดี: ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
และโปรแกรมการพัฒนา”  ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมน าเสนอในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ  2553 
(Thailand Research Expo 2010) จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (Oral presentation       
โดย ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์  ชัววัลลี) 
      2.7  ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (31 มิถุนายน 2551). เรื่อง “เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์องค์การ : 

กรมประชาสัมพันธ์ ” ผลงานวิจัยนี้ ไ ด้น าไปเผยแพร่ในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ปี  2551                     
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยต่อเนื่องฯ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  (Oral  resentation) 
(ทั้งนี้การเผยแพร่ได้รับอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร)  
      2.8   เรวดี ทรงเที่ยง. (24 สิงหาคม 2550). เรื่อง“การศึกษาความเกรงใจครูอาจารย์ 

ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.” ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. (Oral presentation)  
      2.9   เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ. (25 สิงหาคม 2549) เรื่อง " การพัฒนา 

แบบวัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต." ณ ห้องเรียน 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
(Oral presentation) 
    2.10  ผลงานวิจัยปัจจุบัน: ปัจจุบันก าลังด าเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒการศึกษา 
(งานวิจัยร่วมกัน 2 คน อยู่ระหว่างเขียนรายงานการวิจัย) 
 
3.  บทความวิชาการ 
     3.1 ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กันยายน 2552). “จิตวิทยาความรัก (Psychology and love).”  
นิตยสารบรรณารักษ์.  ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (นิตยสารออนไลน์). 
     3.2 เรวดี ทรงเที่ยง. (มกราคม – มิถุนายน 2550).  “การคิดเชิงบวก (Positive Thinking).”  วารสาร
ดวงแก้ว. 12(1) : 69 – 76. 
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    3.3 เรวดี ทรงเที่ยง. (ตุลาคม 2550). “การส่งเสริมแรงจูงใจในการท างาน Enhancing Work 
Motivation.”  วารสารพวงแสด.   24(28) : 119-141. 
    3.4 เรวดี ทรงเที่ยง.  (2543).  “การสร้างอาชีพใหม่ ณ วิทยาลัยในวัง.”   
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน.์ 22 (ประจ าภาคเรียนที่หนึ่งและสอง) : 86-91. 
    3.5   น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และ เรวดี ทรงเที่ยง.  (มกราคม-เมษายน 2543). “การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม: การเปรียบเทียบประโยชน์ ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างเทคนิควิเคราะห์อ่ืน.” 
วารสารวัดผลการศึกษา.  21 (63) : 45-69. 
 
4.  หนังสือ ต ารา 
     -   อารมณ์และแรงจูงใจ 
     -   พื้นฐานวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา 
  
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
       5.1  งานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 25, 000 บาท จากงบประมาณรายได้              
คณะมนุษยศาสตร ์ ปี 2548-2549  
     5.2  งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 50, 000 บาท จากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย    
ปี 2548 
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี จต 102  จิตวิทยาพื้นฐาน 

จต 103 อารมณ์และแรงจูงใจ 

จต 332 บุคลิกภาพและการปรับตัว 
จต 333 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการท างาน 

จต 341 พื้นฐานวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา 
บัณฑติศึกษา จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 8 คน) 

จต 543 การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จต 691  การศึกษาอิสระ 
จต 681 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
จต 693 ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายวิชา 
1 จต 501 จิตวทิยาทั่วไป (สอนร่วม 8 คน) 
2 จต 543 การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
3 จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
4 จต 691  การศึกษาอิสระ  
5 จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
เบอร์ติดต่อ 0 2649 5564,  08 1890 8434, 08 1628 9039 
E-mail chanya@swu.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

การสื่อสารระหว่างบุคคล 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. /    สาขาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 

ปริญญาโท กศ.ม. /  สาขาจิตวิทยา 
พัฒนาการ 
นศ.ม. / สาขาการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2546 
 

2544 

ปริญญาตรี นศ.บ.  /  สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
   - 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
  - 
3.  บทความวิชาการ 
  - 
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4.  หนังสือ ต ารา 
  - 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
     5.1   จินตนา  ตันสุวรรณนนท์   ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์  ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย. (2552). ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  / 
ทุนวิจัยได้รับจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 
     5.2   ชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย.  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
มีภูมิคุ้มกันตน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างการท าวิจัย) / ทุนวิจัย
ได้รับจากคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี จต 102  จิตวิทยาพื้นฐาน 

จต 221  จิตวิทยาพัฒนาการ 
จต 484  พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็กและเยาวชน 

บัณฑิตศึกษา จต 501  จิตวิทยาท่ัวไป 
จต 691  การศึกษาอิสระ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายวิชา 
1 จต 501  จิตวิทยาท่ัวไป  (สอนร่วม 8 คน) 
2 จต 522  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  (สอนร่วม 3 คน) 
3 จต 525  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  (สอนร่วม 3 คน) 
4 จต 691  การศึกษาอิสระ 
5 จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
6 จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ – นามสกุล นางนิยะดา   จิตต์จรัส 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
เบอร์ติดต่อ 0 2649 5223, 08 1732 9310 
E-mail niyada@swu.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D / Educational Psychology U. of Minnesota  

(Twin Cities) , USA 
2530 

ปริญญาโท คม. / จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
และการแนะแนว 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 

ปริญญาตรี คบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) /  การ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
      1.1  McCrae, R. R.; Terracciano, A.; De Fruyt, F.; De Bolle, M.; Gelfand, M. J.; Costa, P. T.,  
Jr., & 42 Members of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project  (2010). The Validity 
and Structure of Culture-Level Personality  Scores: Data from Ratings of Young Adolescents. 
Journal of Personality.  78(3): 815-838   (Niyada Chittcharat is one of the 42 members) 
       1.2  De Fruyt, F.; De Bolle, M.; McCrae, R.R.; Terracciano, A.; Costa, P.T. Jr. & 43 
Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (2009). Assessing the 
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Universal  Structure of Personality in Early Adolescence : The NEO-PI-R   and NEO-PI-3 in 24 
Cultures.  Assessment. 16(3): 301-311.  (Niyada Chittcharat  is one of the 43 Collaborators.) 
   
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
  - 
3.  บทความวิชาการ 
     3.1 นิยะดา จิตต์จรัส.  การวิจัยย้อนข้อเท็จจริง"  สารานุกรมศึกษาศาสตร์ เล่มที่ 13, 2537. 
     3.2 นิยะดา จิตต์จรัส.  "หลักการสร้างเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา" , บทความประกอบการอบรมเรื่อง  
"การสร้างเครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์"  จัดโดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2536. (30 หน้า) 
     3.3 นิยะดา จิตต์จรัส.  "ความตรงของการวัดทางจิตวิทยา (Validity of Psychological 
Measurements)"  วารสารวัดผลการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 36 มกราคม-เมษายน 51-65, 2534. 
     3.4 นิยะดา  จิตต์จรัส.  "เรียนอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ"  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1, 2531. 
     3.5 นิยะดา  จิตต์จรัส.  "การวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัย"  บทความประกอบการฝึกอบรมพนักงาน
ธนาคาร กรุงเทพฯ 2526. 
 
4.  หนังสือ ต ารา 
  - 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
     1.  ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2552).  “การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนด้านครอบครัว”  นิยะดา  
จิตต์จรัส เป็นผู้ร่วมวิจัย -  หัวหน้าโครงการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) งานวิจัยได้รับทุนจากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 
      2.  ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2552).  “การประเมินศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ
ในท้องถิ่นในสังกัด สพฐ. สช. และเทศบาล”   (นิยะดา  จิตต์จรัส เป็นผู้ร่วมวิจัย)  งานวิจัยได้รับทุนจาก สสอน. 
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี จต 241   การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
จต 343   การวัดและวิจัยบุคลิกภาพ 
จต 481   จิตวิทยาสุขภาพ 

บัณฑิตศึกษา จต 501   จิตวิทยาทั่วไป  (สอนร่วม 8 คน) 
จต 541  สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
จต 644  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 
จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
จต 691  การศึกษาอิสระ 
จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายวิชา 
1 จต 501  จิตวิทยาท่ัวไป (สอนร่วม 8 คน) 
2 จต 541  สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
3 จต 644  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 
4 จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
5 จต 691  การศึกษาอิสระ 
6 จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
เบอร์ติดต่อ 0 2649 5564,  08 9699 4810 
E-mail pinyapan@swu.ac.th 
สาขาที่เชี่ยวชาญ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก วท.ด. / สาขาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 

ปริญญาโท - - - 
ปริญญาตรี สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) / 

สาขาสังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
  - 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 - 
3.  บทความวิชาการ 
 - 
 
4.  หนังสือ ต ารา 
 - 
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5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
    5.1 ดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร ประทีป จินงี่ Kanu  Priya  ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์        
ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ  ธรรมนันทิกา  แจ้งสว่าง วรางคณา  โสมะนันทน์  พะเยาว์  ละกะเต็บ จารุณี  แซ่ต้ัง.  
(2553).  โครงการการสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณส าหรับบุคลากรด้าน
สาธารณสุข.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. /ทุนวิจัยได้รับจาก
มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ (มสส.) 
    5.2  ดุษฎี โยเหลา  ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร ประทีป จินงี่ Kanu  Priya  ปิ่นกนก  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์     
ภิญญาพันธ์  ร่วมชาติ ธรรมนันทิกา  แจ้งสว่าง  วรางคณา  โสมะนันทน์  พะเยาว์  ละกะเต็บ  จารุณี  แซ่ต้ัง.  
(2553).  โครงการก าหนดความหมายและการสร้างดัชนีร่างเครื่องมือวัดและประเมินจิตวิญญาณส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. /      
ทุนวิจัยได้รับจากมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ (มสส.) 
   
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี วนก  315 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์ในนันทนาการ 

จต 102    จิตวิทยาพื้นฐาน 
จต 211    จิตวิทยาสังคม 
มศว 302  บูรณาการ 4 

บัณฑิตศึกษา จต 691    การศึกษาอิสระ 

จต 644  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 
จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายวิชา 
1 จต 691  การศึกษาอิสระ 
2 จต 644  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน) 
3 จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
4 จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ชื่อ – นามสกุล นาย สิทธิพงศ์  วัฒนานนท์สกุล    (นามสกุลเดิม  วงศ์วิวัฒน์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์ติดต่อ 02 649 5223, 08 5177 2201 
E-mail dr.sittipongw@gmail.com 
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น การพัฒนามาตรวัดทาง

จิตวิทยา การประเมินผลทางการศึกษาและจิตวิทยา สถิติส าหรับจิตวิทยา 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ศศ. ด. / สาขาวิชาจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ปริญญาโท ศศ.ม. / สาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

ปริญญาตรี ศศ.บ. / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2543 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     1.1  Wattananonsakul, S., Suttiwan, P., & Iamsupasit, S. (2010). Pathways to smoking and 
drinking: The role of family functioning, supportive parenting, self-control, risk and protective 
factors in Thai  adolescents.  Journal of Health Research, 24(3), 135-142. 
     1.2   สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ.(2554). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และด่ืมสุราในวัยรุ่น: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (หน้า 193-204). ใน : คัคนางค์ 
มณีศรี และคณะ (บรรณาธิการ), ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยจิตวิทยาเชิงบวก : การประชุมทางวิชาการ    
ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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       1.3 ชัยวิชิต เชียรชนะ สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และ ปวีณา เอ่ียมยี่สุ่น (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้
คุณลักษณะการก ากับตนเองในการเรียนของนักเรียน: การประยุกต์ใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เชิงยืนยัน  อันดับสอง, วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 1(2), 1-10. 
     1.4 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ.(2553). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และด่ืมสุราในวัยรุ่นตอนต้น (หน้า 44-52) ใน: คัคนางค์ มณีศรี และคณะ (บรรณาธิการ), 
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประสานมือสมานใจแก้ไขปัญหา: การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 9.    
กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
     1.5 สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ. (2553). การพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของมาตรวัดการควบคุมตนเอง: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
อันดับสอง.  เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าร่วมกับ
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1, 120-134.    
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
     2.1  Wongwiwat, S., & Suttiwan, P. (2008). Predictors of the early sexual intercourse in 
early adolescent male students. Poster presented at the 2nd Asian Cognitive Behaviour Therapy 
(CBT) Conference.   Bangkok, Thailand.  
     2.2  Wongwiwat, S., & Suttiwan, P. (2008). The predictors of early sexual intercourse in early 
adolescent Male students. Paper presented at the 2nd Meeting of the ASEAN Regional Union of Psychological   
Societies (ARUPS). Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 
     2.3  สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ. (2554). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การสูบ บุหรี่ และดื่มสุราในวัยรุ่น: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มพหุ. การประชุมทางวิชาการ 
ครั้งที่ 10 วันที่ 17-18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ/ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยา 
ตะวันออก-ตะวันตก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
     2.4  สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ. (2553). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ และด่ืมสุราในวัยรุ่นตอนต้น. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 9 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ณ  
อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก-ตะวันตก คณะ
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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      2.5  สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และพรรณระพี สุทธิวรรณ. (2553). การพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของ มาตรวัดการควบคุมตนเอง: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง.  การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าร่วมกับศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
3.  บทความวิชาการ 
      - 
 
4.  หนังสือ ต ารา 
      นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2552). รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : 
การวิเคราะห์อภิมาน (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (สิทธิพงศ์ 
วงศ์วิวัฒน์ นักวิจัยร่วมในคณะนักวิจัย  จ านวนทั้งหมด 20 คน) 
 
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
     6.1  อุสา สุทธิสาคร และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2554). การวิจัยประเมินผลและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร. 
     6.2  Wattananonsakul, S., Suttiwan, P., & Iamsupasit, S. (2010). Pathways to smoking and 
drinking: The role of family functioning, supportive parenting, self-control, risk and protective 
factors in Thai  adolescents. Journal of Health Research, 24(3), 135-142. / ทุนวิจัย 90 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดิม  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี - 
บัณฑิตศึกษา - 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายวิชา 
1 จต 501  จิตวิทยาท่ัวไป  (สอนร่วม 8 คน) 
2 จต 522  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  (สอนร่วม 3 คน) 
3 จต 525  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  (สอนร่วม 3 คน) 
4 จต 691  การศึกษาอิสระ 
5 จต 681  สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา (สอนร่วม 8 คน) 
6 จต 693  ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 8 คน) 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของรายวิชา                                 
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

รายวิชา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร * 

วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 1 

วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 3 

เน้น
จริยธรรม 

รายวิชาส าหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาและ/หรือพื้นฐานทางจิตวิทยา 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา  -   

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัย
เพื่อสร้างและการสื่อสารความรู้ 

-   - 

จต 501 จิตวิทยาทั่วไป  -   
วิชาเอกบังคับ (วิชาสถิติและวิจัย) 
จต 541 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
จิตวิทยา 

-  -  

จต 543 การวิจัยทางจิตวิทยา
พัฒนาการ 

  -  

จต 644 การวัดและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา 

  -  

วิชาเอกบังคับ (วิชาเฉพาะ) 
จต 522 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น     

จต 523 จิตวิทยาผู้ใหญ่และ        
การสูงวัย 

 -   

จต 525 ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการ 

 -   

จต 681 สัมมนาพัฒนาการ
มนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา 

 -   

จต 693 ประสบการณ์ภาคสนาม     
      * หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกอบด้วย (1) มีความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ครอบคลุม
ทุกมิติ และช่วงวัย (2) สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์           
(3) สามารถถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อพัฒนาบุคคลให้บรรลุศักยภาพของตน ทั้งนี้      
ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ความส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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 รายวิชา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร* 

วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 1 

วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 3 

เน้น
จริยธรรม 

วิชาเอกเลือก 
จต 505  จิตวิทยาความแตกต่าง   -  

จต 542 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทาง
จิตวิทยา 

-  -  

จต 548 การวิจัยเชิงคุณภาพในจิตวิทยา -  -  

จต 551 จิตวิทยาการเรียนรู้     

จต 623 จิตพยาธิสภาพ ตลอดช่วงวัย  -   

จต 624 สัมมนาปัญหาพฤติกรรม
ในเด็กและวัยรุ่น 

    

จต 625 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   -  

จต 626 จริยธรรมกับจริยศึกษา  -   

จต 631 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการ
ประยุกต์ 

 -   

จต 671 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
โดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ 

    

จต 683 การฝึกความไวต่อความรู้สึก  -   

จต 685 พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์  -   

จต 691 การศึกษาอิสระ     
สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
จต 688 สารนิพนธ์     
จต 699 ปริญญานิพนธ์     

* หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกอบด้วย (1) มีความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมทุกมิติ 
และช่วงวัย (2) สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ (3) สามารถถ่ายทอด
และประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อพัฒนาบุคคลให้บรรลุศักยภาพของตน ทั้งนี้ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์  ความส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม          หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ  
                                  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง    หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ  
                               หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
                             เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2555   
 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ฉบับหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2553) เพื่อให้เข้าตามรูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคงสาระส าคัญของหลักสูตรซึ่งได้แก่  ชื่อหลักสูตร ปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาไว้เหมือนเดิม
ทุกประการ  ยกเว้น การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งมีการปรับภาษา   โดยขยายความให้เฉพาะเจาะจง
และชัดเจน  การปรับแก้จ านวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 
รวมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1) ชื่อหลักสูตร 
2) ปรัชญาของหลักสูตร 
3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                    
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
5) โครงสร้างหลักสูตร 
6) รายวิชาที่ปรับแก้จ านวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ 
7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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หลักสูตรเดิม (2553) 

 

 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2555) 

 
หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
         หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 

 

 
คงเดิม 

 
คงเดิม 

2. ปรัชญาของหลักสูตร 
          พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีเต็ม
ศักยภาพและส่งเสริมสังคมให้มีสันติสุข
บนความหลากหลาย 
 

 
คงเดิม 

 
คงเดิม 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ ด้านการพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่ 
         1)  มีความรู้ความสามารถใน
ด้านเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัยที่
เพียงพอต่อการผลิตผลงานวิจัย 
         2)  สามารถถ่ายทอดการสอน
จิตวิทยาพัฒนาการ 
         3)  มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาบุคคล เพื่อให้บรรลุ
ศักยภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นได้ 
          ทั้งนี้ ด้วยความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

      
      เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยา
พัฒนาการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1)  มีความรู้ความเข้าใจด้าน
พัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมทุกมิติ
และช่วงวัย     
 2)  สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
ความรู้และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการมนุษย์     
 3)  สามารถถ่ายทอดและประยุกต์
ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อ
พัฒนาบุคคลให้บรรลุศักยภาพของตน 
ท้ังนี้ ด้วยความเคารพในศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์  ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 
สาระส าคัญของ
วัตถุประสงค์ยังคงเดิม  
(คือมุ่งผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้ สามารถ
ผลิตงานวิจัย ถ่ายทอด
และประยุกต์ความรู้
ด้านจิตวิทยา
พัฒนาการได)้ แต่มี
การขยายความ
วัตถุประสงค์ให้
เฉพาะเจาะจงชัดเจน
มากขึ้น 
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หลักสูตรเดิม (2553) 

 

 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2555) 

 
หมายเหตุ 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 
        ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต  
       ทั้งแผน ก  แบบ ก 2  และแผน ข 

 
 

คงเดิม 

 
 

คงเดิม 
 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
       จ านวน  6   หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเอก 
    2.1 วิชาเอกบังคับ 
           แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า   
                                    20  หน่วยกิต 
           แผน ข   ไม่น้อยกว่า   
                                   23  หน่วยกิต 
    2.2 วิชาเอกเลือก 
          แผน ก  แบบ  ก 2 ไม่น้อยกว่า  
                                           3   หน่วยกิต 
          แผน ข ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
3. ปริญญานิพนธ์   
   (ส าหรับแผน ก แบบ ก 2) 
                                    12  หน่วยกิต 
    สารนิพนธ์  (ส าหรับแผน ข)                  
                                     6  หน่วยกิต 
 

 
คงเดิม 

 
คงเดิม 

6. รายวิชาที่ปรับแก้จ านวนชั่วโมง
บรรยายและปฏิบัติ  
      จ านวน 5 รายวิชา ดังนี้ 
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หลักสูตรเดิม (2553) 

 

 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง (2555) 

 
หมายเหตุ 

1.  จต 522  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
                                3(3-0-6) 
 
 
2.  จต 511 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
                                 3(3-0-6) 
3.   จต 624 สัมมนาปัญหาพฤติกรรม 
                  ในเด็กและวัยรุ่น 
                                 3(3-0-6) 
4.  จต 625 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
                                 3(3-0-6) 
5.  จต 693 ประสบการณ์ภาคสนาม 
                                 3(0-6-3) 
 

     จต 522  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
                              3(2-2-5) 
 
 
     จต 511 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
                               3(2-2-5) 
     จต 624 สัมมนาปัญหาพฤติกรรม 
                ในเด็กและวัยรุ่น 
                               3(2-2-5) 
     จต 625 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
                               3(2-2-5) 
     จต 693 ประสบการณ์ภาคสนาม 
                               3(0-9-3) 

1) ปรับให้มีตัวเลข
จ านวนชั่วโมง
บรรยาย /ปฏิบัติ
สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชา 
2) ปรับระบบการ
เขียนตัวเลขในวงเล็บ
หลังจ านวนหน่วยกิต
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในหมวดว่าด้วยการ
คิดหน่วยกิตการฝึกงาน
หรือการฝึกภาคสนาม
ที่ก าหนดว่าการฝึกไม่
น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ   
1 หน่วยกิต 
 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          1) นางนิยะดา  จิตต์จรัส 

         2) นางสาวดวงเดือน  แซ่ตัง 
          3) นางสาวชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย 

 
      1) นางสาวฉัฐวีณ์  สิทธิ์ศิรอรรถ 
       2)  นางสาวชัญญา  ลี้ศัตรูพ่าย 
       3) นางนิยะดา จิตต์จรัส 
 

 

 


