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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25530091103957
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Developmental Psychology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ชื่อย่อ: ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Arts (Developmental Psychology)
ชื่อย่อ: M.A. (Developmental Psychology)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก
 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ข
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2
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 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี แบบ 2
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน โดยผู้เข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการ
เรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ น หลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาจิตวิท ยาพัฒ นาการ (หลั กสู ตรปรับปรุง พศ.2560) ที่
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งปรับ ปรุงจากหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) และจะเริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 14 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ได้รับ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลักสู ตรจากสภาวิช าการในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เดือน
มกราคม พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน
ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. กลุ่มงานสาขาวิชาจิตวิทยา เช่น นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักกระตุ้นพัฒนาการ นักวัดและประเมิน
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติเด็กและเยาวชน ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
2. กลุ่มงานสาขาวิชาการ เช่น นักวิจัย วิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องพัฒ นาการทุกช่วงวัย นักจิตวิทยา
ประจาโรงเรียน
3. กลุ่มงานสาขาอื่นๆ ที่ต้องใช้หลักจิตวิทยาในการดาเนินงาน
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศริ อรรถ

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539
นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล),
2544
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
2546
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2552
วท.บ. (จิตวิทยา), 2536
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2539
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2548
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง),
2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) , 2548
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxxxx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxx-xxxxxxx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

x-xxxx-xxxxxxx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเอกสาร
ประกอบการประชุมประจาปี 2558 เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) พบว่า ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความสาเร็จในระดับที่
น่ าพอใจ ทั้ งในด้ านการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ยนแปลงของ
โครงสร้างการผลิต โดยธนาคารโลกได้ขยับฐานะประเทศไทย อยู่ในระดับรายได้ปานกลางตอนบน อีกทั้ง
ประเทศยังได้ดาเนินการมาตรฐานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงิน
และการคลัง ทาให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่แข่งแกร่ง รวมถึงโครงสร้างการ
ผลิตที่เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้สร้างรากฐานการผลิต
สาหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศรายได้สูง
อย่างไรก็ตาม ในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา เศรษฐกิจชะลอตัวและเริ่มแสดงให้ เห็ นข้อจากัดของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในฐานะรายได้ปานกลางอย่างถาวร
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มากขึ้น โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขการลดลงของกาลังแรงงาน ขาดการลงทุนที่เพียงพอ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและการปรับตัวโครงสร้างการผลิตล่าช้า
เหล่ า นี้ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขั น ในตลาดโลกได้ และในขณะนี้
สถานการณ์การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกนั้นจะมี
มากขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ผ่านมา ได้แก่
การรวมกลุ่มในภูมิภ าคเอเชีย โดยกรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมื อใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุน การ
เปิดสาขาบริการ การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึ้น เป็น
ต้น จึงจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ดังกล่าว ทาให้เกิดความจาเป็นใน
การเตรีย มความพร้อมแก่บุคคลทั้งโดยเฉพาะบัณฑิตไทย เพื่อให้ มีคุณ ภาพมาตรฐานระดับสากล และ
สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะทาง
ภาษา ทักษะการท างาน ความรู้ความสามารถ การอยู่ร่วมกันกับผู้ อื่นด้วยความเข้าใจในวัฒ นธรรมที่
หลากหลาย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากข้อมูลของส านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ที่ ได้จัดท า
เอกสารเรื่ องทิ ศทางของแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่ อใช้
ประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พบว่า
โครงสร้างประชากรเปลี่ย นแปลงเข้าสู่ การเป็นสั งคมสู งวัยแต่ยังมีปั ญ หาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่ วงวัย อันเนื่องมาจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 1) ประชากรวัยเด็กของไทยมี
จานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒ นาการไม่ส มวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 – 2558
2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (ผู้ที่เกิดช่วง
ปี 2525 - 2546) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป โดย
กาลังแรงงานเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว 3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จาก
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 สะท้อนถึงภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านสุ ข ภาพที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ขณะที่ ผู้ สู ง อายุ จ านวนมากยั งมี รายได้ ไม่ เพี ย งพอในการยั งชี พ
เนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ ย ยั งชีพ เพิ่ มขึ้ น เป็ น แบบขั้ น บั น ไดตามช่ว งอายุ 8.3 ล้ านคน จากผู้ สู งอายุทั้ งประเทศ 10.4 ล้ านคน
นอกจากนี้ในส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐบาล
ให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณ ภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขนาดของครัวเรือนไทยและที่อยู่อาศัย พบว่า ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง โดยเฉลี่ยลดจาก
3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 และรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556

8
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย ส่วนที่อยู่
อาศัย รัฐบาลจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปาน
กลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตามรัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
ด้านสุ ขภาพ คนไทยมีอายุ คาดเฉลี่ยสู งขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย
71.3 ปี เพศหญิ ง 78.2 ปี แต่ เสี ยชี วิตก่ อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่ องจากโรคไม่ ติ ดต่ อและ
อุ บั ติ เหตุ คนไทยกว่ า ร้ อ ยละ 99.9 ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองทางด้ านสุ ข ภาพ แต่ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข อาทิจากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร
ระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า
ด้านการศึกษา คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่ มขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยช่ ว งปี 2551-2556 มี การศึ ก ษาเฉลี่ ย 8.9 ปี แต่ เมื่ อ
คุณภาพของการศึกษาอยู่ในระดับต่าสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50
ด้านคุณธรรมจริยธรรม คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการ
สารวจต่างๆ พบว่า ปัญหาสาคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
ด้านกระบวนการยุติธรรม ยังมีความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม และหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมขาดการบู ร ณาการในการท างาน
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้ อยมักไม่ได้รับ ความเป็นธรรม ไม่ส ามารถต่อสู้ คดีจากการที่ไม่ส ามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
ด้านวัฒนธรรม วัฒ นธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒ นธรรมมากขึ้น อาทิ การให้ คุณ ค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับ วัฒ นธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีเรื่องความขัดแย้งในสังคม จากการไม่ยอมรับในความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งใน
เชิ งความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งของกลุ่ ม ต่ าง ๆ ที่ มี ค วามรุน แรงมากขึ้ น น าไปสู่ ค วามสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต
ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ด้านความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้
ได้รับการสนั บสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่ง
ในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556
จากสภาพการณ์ โ ดยรวมข้ า งต้ น สั ง คมไทยกลายเป็ น สั ง คมสู ง วั ย ครอบครั ว มี ข นาดลดลง
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย วัฒนธรรมอัน
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ดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสั งคมพหุ วัฒ นธรรมมากขึ้น มีปัญหาทางด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดยเฉพาะเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และการทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั น ตลอดจนสั ง คมมี
สถานการณ์ของความขัดแย้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องจากการไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน จากสถานการณ์ดังกล่าวการเตรียมผลิตบุคลากรด้านการทางานที่ใช้จิตวิทยาเป็นแกน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบุคลากรด้านการทางานที่จบจากหลักสูตรจิตวิทยาพัฒ นาการจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเตรียม
ความพร้อมแก่บุคคล ในแง่มุมของการพัฒ นาคุณภาพของคนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ให้ บุ คคลเกิดการเรีย นรู้ตลอดชีวิตทุกช่ว งวัยเพื่อให้ เกิดการพึ่งพิงตนเองได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในท่ามกลางสภาวการณ์ที่สังคมมีลักษณะปัจเจก มีความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมที่
ดีงามในสังคมไทย และมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยการ
กาหนดทิศทางในลักษณะเพื่อการประยุกต์ และการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยาให้มีความเป็นองค์
รวมมากขึ้น ตลอดจนการปรับ เปลี่ ยนวิธีการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการฝึ ก
ปฏิบัติ มุ่งเน้นคุณภาพวิชาการทางด้านพัฒนาการมนุษย์ ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยสอดคล้องกับการกาหนดกรอบวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางใน
การพัฒ นาของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 ที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็ น
ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่มีการกาหนดกรอบวิสัยทัศน์ที่ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรมีเป้าหมายสาคัญหนึ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนวางแนวทางการพัฒนา อาทิ
การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวัยเด็กเล็กให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ และวัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุ ขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย เป็นสากล และมีบริบททางวิชาการที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของประเทศ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรอบรู้ท างด้ า น
พัฒนาการมนุษย์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
ดั งนั้ น หลั ก สู ต รจึ งท าการทบทวนปรั ช ญาและวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ร่ ว มกั บ ข้ อ เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางจิตวิทยาและสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อ ปรับชื่อปริญญาและหลักสูตรตลอดจน
วุฒิการศึกษาจาก “การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ” เป็น “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ”
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งปฏิบัติพันธกิจต่างเพื่อประโยชน์ของ
สังคม ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยจึงเป็น
ต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เน้นการวางแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น
การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานสาขาวิชาการ และเปี่ยมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่ งการเรียนรู้ นอกจากนี้ห ลักสูตรยังมุ่งสร้างบัณ ฑิตที่มี
ศักยภาพในการทาวิจัย สามารถนาผลงานวิชาการไปใช้ในการพัฒ นาสังคมและประเทศชาติได้อย่างมี
คุณภาพ มีประโยชน์และยั่งยืน ตลอดจนการสร้างบัณฑิตให้มีจิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม และเกื้อกูล
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ) เปิดสอน
รายวิชาซึ่งให้โอกาสนิสิตจากหลักสูตรอื่นมาเลือกเรียนได้ตามความสนใจของนิสิต ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง
ไม่มีผลทางลบต่อกระบวนการผลิต และคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพและส่งเสริมให้คนในสังคมมีสันติสุขบนความหลากหลาย
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบคลุมทุกมิติและช่วงวัย ตลอดจนสามารถสร้าง ถ่ายทอด
และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองและผู้อื่นตามขอบเขตของศักยภาพ
หลักสูตรนี้ (เดิม หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ) ได้รับการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่ องเป็น ระยะๆ จนครั้งสุ ดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2555 แต่เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี 2552 และเท่าทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศยิ่งขึ้น จึงต้องมีการทบทวนปรับปรุงหลั กสู ตรนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้ งหนึ่งในปี
2559 เพื่อให้ชื่อหลักสูตรและปริญญามีความสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้มี
การปรับเปลี่ยนเป็น “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ”
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเอกสาร
ประกอบการประชุมประจาปี 2558 เรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) พบว่า ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความสาเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ ทั้งในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างการผลิ ต แต่อย่ างไรก็ตาม ในระยะ 8 ปี ที่ผ่ านมา เศรษฐกิจชะลอตัว และเริ่ม แสดงให้ เห็ น
ข้อจากัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในฐานะรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขการลดลงของกาลังแรงงาน ขาดการลงทุนที่เพียงพอ
การพัฒ นาด้านเทคโนโลยีและการปรับตัวโครงสร้างการผลิตล่าช้า สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และในขณะนี้สถานการณ์การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกนั้นจะมีมากขึ้ นซึ่งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญต่อ
ประเทศไทยในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ที่ผ่านมา ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภ าคเอเชีย โดยกรอบ
การค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียน
จะมีความร่วมมือใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดสาขาบริการ การจัดทามาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่ อ ช่ ว ยให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายแรงงานได้ เสรีม ากขึ้ น เป็ น ต้ น จึ งจะมี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ ท างสั ง คมและวั ฒ นธรรม พบว่ า โครงสร้ า งประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่ วง
วั ย อั น เนื่ อ งมาจากปั จ จั ย หลั ก ๆ ได้ แ ก่ 1) ประชากรวั ย เด็ ก ของไทยมี จ านวนลดลงอย่ างรวดเร็ ว มี
พัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลง
จาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 – 2558 2) กาลังแรงงานมีแนวโน้ม
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ลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (ผู้ที่เกิดช่วงปี 2525 - 2546) ขณะที่
ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป โดยกาลังแรงงานเริ่มลดลง
ร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปี
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และ
สิงคโปร์ 5 เท่าตัว 3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ
16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ เนื่องจากมีการออมน้อยและ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้มีความจาเป็นใน
การเตรียมความพร้อมแก่บุ คคลทั้งโดยเฉพาะบัณ ฑิ ตไทยเพื่ อให้ มีคุณ ภาพมาตรฐานระดับสากล และ
สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะทาง
ภาษา ทักษะการท างาน ความรู้ความสามารถ การอยู่ร่วมกันกับผู้ อื่นด้วยความเข้าใจในวัฒ นธรรมที่
หลากหลาย ดั งนั้ น หลั กสู ตรจิ ต วิท ยาพั ฒ นาการ ซึ่งเป็ น หลั กสู ตรที่ ผ ลิ ต บุ คลากรด้ านการท างานที่ ใช้
จิตวิทยาเป็นแกน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้แก่บุคคลในแง่มุมของ
การพัฒนาคุณภาพของคนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เกิดการพึ่งพิงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ในท่ า มกลางสภาวการณ์ ที่ สั งคมมี ลั ก ษณะปั จ เจก มี ค วามเสื่ อ มถอยของ
วัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมไทย และมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมทุกมิติและช่วงวัยผ่านการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
2. สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้และประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์
3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
มหาบัณฑิตให้บรรลุศักยภาพของตน
4. สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และมีสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒ นาการ (ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ) มีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยอาศัยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวศาสตร์ในสาขาจิตวิทยา
เอง และการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมแวดล้อม สาหรับหลักสูตร ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 นี้จะใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2560 เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้โดยวางแผนครอบคลุมกระบวนการใช้หลักสูตรภายใน
ระยะ 5 ปี ดังนี้
ปีการศึกษา 2560
- เปิดรับสมัคร
- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนิสิตในหลักสูตรที่สะท้อนความพร้อมและ
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ศักยภาพของนิสิตปัจจุบัน ได้แก่
- สาขาปริญญาตรีที่จบ
- จานวนร้อยละของนิสิตที่สามารถสอบภาษาอังกฤษผ่าน
- อัตราการทางานระหว่างเรียนและลักษณะงานที่ทา
- รายงานผลการเรียนแต่ละวิชา
- จานวนร้อยละของนิสิต ได้หัวข้อ สารนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์
- ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต
- ทา มคอ. 3 และ มคอ. 5
ปีการศึกษา 2561 - 2562
- นิสิต / อาจารย์ผู้สอน ประเมินทั้งในระดับรายวิชาและภาพรวมของหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาวิจัยวิเคราะห์
สรุปผลการใช้หลักสูตรและรายงานผล
- มคอ. 4 มคอ. 6 และ มคอ. 7
ปีการศึกษา 2563 - 2564
- ติดตามผลการใช้หลักสูตรจากนายจ้างเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป
- ด าเนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ตรโดยอาศั ยข้ อมู ลจากผลการศึ กษาวิจั ย และสรุปผลการใช้
หลั กสูตร ตลอดจนข้อมูลด้านทิศทางของศาสตร์ และสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
ปีการศึกษา 2564
- วางแผนการใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 และกาหนดแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรในรอบต่อไป
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
โดย
1.1 ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ของ สกอ.
1.2 สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของศาสตร์สาขาจิตวิทยา
และสถานการณ์สังคม

1.3 อยู่บนฐานของการปฏิบัติจริง

กลยุทธ์
1.1 จัดทาหลักสูตรโดยยึด
TQF
1.2 บุคลากรติดตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ผ่าน
การฝึกอบรม ศึกษาต่อและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM ใน
องค์กร) และนาความรู้มาใช้
ปรับปรุงหลักสูตร
1.3 ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุง
หลักสูตร
1.1 มคอ. 2 – มคอ. 7
1.2 ความเชื่อมโยงของ
โครงการ และกิจกรรมของ
คณาจารย์ กับเนื้อหา
หลักสูตรและรายงานผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกต่อ
การผลิตบัณฑิตหลักสูตร
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
1.3 รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
2. การบริหารหลักสูตร
2.1 การกากับดูแลให้มีการจัดการ
การเรียนการสอนให้ดาเนินตาม
เป้าหมายของหลักสูตร

กลยุทธ์

2.1 มีการประชุมคณะกรรม
การบริหารหลักสูตร เพื่อกากับ
ดูแลให้มีการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย
ของหลักสูตร
2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2.2 แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อดึง
และแลกเปลี่ยนทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน (เช่น
กับหน่วยงานภายใน ได้แก่
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ,
บัณฑิตวิทยาลัย, คณะ
ศึกษาศาสตร์ กับหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เช่น IIUM เป็นต้น)
2.3 การพัฒนาสื่อการเรียนการ
2.3 จัดโครงการศึกษาดูงาน
สอน
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เช่น เอกสารประกอบการสอน
ตารา หนังสือ ห้องปฏิบัติการ
แบบทดสอบ
3. การสร้างองค์ความรู้ที่ชุมชน
3.1 การสนับสนุนให้
ต้องการ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่
คณาจารย์แสวงหาทุนวิจัยจาก
ชุมชน
หน่วยงาน /ชุมชนกาหนดหัวข้อ
และให้ทุนวิจัย

ตัวบ่งชี้
2.1 ดาเนินการอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมี
รายงานการประชุมที่แสดงถึง
การดาเนินการกากับดูแล
ติดตาม
2.2 หลักฐานการมี
กิจกรรมความร่วมมือในเชิง
วิชาการกับหน่วยงานอื่น
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
(เช่น จดหมายเชิญบุคลากร
โครงการความร่วมมือและผล
การประเมินโครงการ เป็น
ต้น)

2.3 ดาเนินการอย่างน้อย
1 ครั้งในทุกรอบ 2 ปีและผล
การประเมินอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก

3.1 มีงานวิจัย ซึ่งลักษณะ
หัวข้อวิจัยสนองความต้องการ
ของชุมชน และได้รับทุนวิจัย
จากแหล่งภายนอก อย่างน้อย
1 เรื่อง /2 ปี
3.2 การจัดโครงการเผยแพร่
3.2 ดาเนินการอย่างน้อย
ผลวิจัย และความรู้แก่ชุมชน
1 ครั้ง / 2 ปี และผลการ
โดยคณาจารย์และนิสิต
ประเมินจากผู้เข้าร่วม
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้
โครงการอยู่ในระดับดีถึงดี
มาก
4.1 ให้คณาจารย์ทุกคนเข้า
4.1 ดาเนินการอย่างน้อย
ร่วมอบรม / สัมมนา / ประชุม / ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักฐาน
นาเสนอผลงานทางวิชาการ ใน จากงบประมาณ / โครงการ /
หรือต่างประเทศ และให้นา
รายงานการประชุม
ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันใน
การประชุมหลักสูตรฯ
4.2 ให้คณาจารย์ที่จบ
4.2 ข้อมูลคณาจารย์ลา
การศึกษาระดับปริญญาโท ลา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ศึกษาต่อเต็มเวลาในระดับ
ในช่วงปีการศึกษา 2560 –
ปริญญาเอก
2564
4.3 ให้อาจารย์ใหม่รับการ
4.3 หลักฐานการเข้าอบรม
ปฐมนิเทศ และคาแนะนาด้าน
และการมอบหมายงานของ
การจัดการเรียนการสอน โดย
หลักสูตรฯ
การเข้าอบรมตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และจัดให้สอน
ควบคู่กับคณาจารย์เดิมที่มีความ
ชานาญ

16

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาการศึ กษาไม่ น้ อ ยกว่ า 15 สั ป ดาห์ ทั้ งนี้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี - สาหรับนิสิตภาคในเวลาราชการ
ไม่มี - สาหรับนิสิตภาคนอกเวลาราชการ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วันเวลาราชการปกติ สาหรับนิสิตภาคในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยไม่จากัดสาขาวิชา และมี
คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ปัญหา 1 เนื่องจากหลักสูตรนี้รับนิสิตที่จบปริญญาตรี โดยไม่จากัดสาขาวิชา ทาให้มีความแตกต่าง
ทางด้านความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาค่อนข้างมาก
ปัญหา 2 นิสิตขาดทักษะการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ด้วยความเคยชินกับการเรียนแบบพึ่งพาอาจารย์ผู้สอน
ปัญหา 3 นิสิตขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง ทาให้มีแนวโน้มได้หัวข้อวิจัยช้า
กว่าที่ควรจะเป็น
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
กลยุท ธ์ แก้ ไขปั ญ หา 1 กาหนดให้ นิ สิ ตที่ ไม่ มีพื้ นฐานทางจิ ตวิท ยาทุ ก คนในหลั ก สู ต รเรียนวิช า
จิตวิทยาทั่วไป (จต 501) ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยาให้อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงกัน
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กลยุทธ์แก้ไขปัญ หา 2 วางรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงรุก (Engages in Active
Processing) เน้ นผู้เรียนเป็ นผู้จัดกระทาในกระบวนการการเรียนรู้ของตนเองด้วยตนเอง ผ่านรายวิช า
เรียนในหลั กสู ตร รวมถึงการกากับ ตนเอง บริห ารจัดการเวลา การตั้งเป้าหมาย การท าให้ การเรียนมี
ความหมาย สนุกสนาน ท้าทายชวนค้นหา ในการหาหัวข้อวิจัยของตนเอง ผ่านรายวิชา สัมมนาประเด็น
ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ สัมมนาพัฒนาการมนุษย์กับคุณภาพทางการศึกษา และการศึกษาอิสระ
ร่วมกับโครงการติดตามความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิต และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
กลยุทธ์แก้ไขปัญหา 3 จัดโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อกากับ ติดตาม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านการวิจัยคุ้ นเคยกับกระบวนการทาปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ตั้งแต่ช่วง
เริ่มแรก เช่น การเข้าร่วมสังเกตการณ์สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์และสอบปากเปล่าของนิสิตรุ่นพี่ รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ เป็นต้น
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิ สิ ตที่คาดว่าจะรั บ เข้าศึกษาและที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ล ะปีการศึกษาตลอด
หลักสูตร เป็นดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ หลักสูตรพิจารณาจานวนการรับนิสิตภาคในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการแบบสลับปี โดยหลักสูตรจะรับนิสิตภาคในเวลาราชการในปีการศึกษา 2560, 2562 และ
2564 และรับนิสิตภาคนอกเวลาราชการในปีการศึกษา 2561 และ 2563
จานวนนิสิต

2560
แผน ก / ข

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

20
20
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
แผน ก / ข แผน ก / ข แผน ก / ข

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20

2564
แผน ก / ข

20
20
40
20

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการ
รายละเอียดรายรับ

ปี 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี 1,400,000
การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
รวมรายรับ
1,400,000

ปี 2561
2,800,000

ปีงบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
2,800,000 2,800,000

ปี 2564
2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน
(38 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 15 ครั้งต่อภาคการศึกษา)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร
(เช่น จัดสัมมนาและอบรม ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต ศึกษาดูงาน)
ทุนอุดหนุนสาหรับนิสิตเพื่อการนาเสนอ/ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า25 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

1,007,840

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
50,392

684,000
20,000
3,840
60,000
200,000
20,000
20,000
20,000
5,000
5,000
10,000
20,000
20,000

70,392

21,000
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

110,392
140,000

90,392

140,000
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2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
เป็ น หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ซึ่งทั้งสองแผนมีจานวน
หน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรเท่ากัน คือ ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต โดย
แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้ อยกว่า 31 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12
หน่วยกิต
แผน ข จานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
- วิชาสถิติและวิจัย
- วิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
25
28
12
12
13
16
6
9
12
6
43 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ

แผน ก แบบ ก 2 กาหนดให้เรียน 25 หน่วยกิต
แผน ข
กาหนดให้เรียน 28 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็นวิชาสถิติและวิจัย และวิชาเฉพาะ ดังรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชา

วิชาสถิติและวิจัย
จต 521 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 1
PG 521 Statistics for Psychological Research I
จต 515 การวัดและประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ
PG 515 Developmental Psychology Assessment
จต 623 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ
PG 623 Research Methods in Developmental Psychology
จต 624 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
PG 624 Psychological Measurement and Testing
วิชาเฉพาะ
จต 501* จิตวิทยาทั่วไป
PG 501 General psychology
จต 511 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
PG 511 Developmental Psychology Theories
จต 512 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
PG 512 Child and Adolescent Psychology
จต 513 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
PG 513 Adult Psychology and Aging
จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
PG 581 Seminar in Developmental Psychology Problems
จต 682 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์
PG 682 Seminar in Human Development
จต 692** ประสบการณ์ภาคสนาม
PG 692 Field Experience
รวม

หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

3(2-2-5)

/

/

3(2-2-5)

/

/

3(2-2-5)

/

/

3(2-2-5)

/

/

3(3-0-6)

/

/

3(3-0-6)

/

/

3(2-2-5)

/

/

3(3-0-6)

/

/

2(1-2-3)

/

/

2(1-2-3)

/

/

3(0-9-0)

-

/
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28

หมายเหตุ * เป็นวิชาบังคับสาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา จต 501 จิตวิทยาทั่วไป โดยไม่นับ
หน่วยกิตและได้รับผลการเรียนในระดับพึงพอใจ (S)
** หมายถึง เป็นวิชาเอกบังคับเฉพาะแผน ข และเป็นวิชาเอกเลือกสาหรับแผน ก แบบ ก 2
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2) วิชาเลือก
วิชาเลือก

แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผน ข
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชา

จต 502
PG 502
จต 503
PG 503
จต 504
PG 504
จต 505
PG 505
จต 514
PG 514
จต 522
PG 522
จต 616
PG 616
จต 617
PG 617
จต 625
PG 625
จต 683
PG 683
จต 684
PG 684
จต 685
PG 685
จต 691
PG 691
จต 692**
PG 692

จิตวิทยาการเรียนรู้
Psychology of Learning
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
Theories of Personality
แรงจูงใจกับการดาเนินชีวิต
Motivation and Living
จริยธรรมกับจริยศึกษา
Morality and Moral Education
จิตพยาธิสภาพตลอดช่วงวัย
Life-Span Developmental Psychopathology
สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 2
Statistics for Psychological Research II
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Psychology of Exceptional Children
การกระตุ้นพัฒนาการ
Early Intervention
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในจิตวิทยา
Qualitative Research Methods in Psychology
พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์
Buddhism and Human Development
การปรับพฤติกรรม
Behavioral Modification
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์
Behavioral Approach to Training Curriculum Design
การศึกษาอิสระ
Independent Study
ประสบการณ์ภาคสนาม
Field Experience

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3–0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-0-8)
3(0-9-0)
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3) สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
รายวิชา
สารนิพนธ์ (สาหรับแผน ข)
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRI 681 Master’s Project
ปริญญานิพนธ์ (สาหรับแผน ก แบบ ก 2)
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRI 691 Master’s Thesis
5) ความหมายของรหัสวิชา
5.1) เลขรหัสตัวแรก
เลข 5 หมายถึง ชั้นปีที่ 1
เลข 6 หมายถึง ชั้นปีที่ 2
5.2) เลขรหัสตัวกลาง (เลขหมวดวิชา)
เลข 0 หมายถึง พื้นฐานทางจิตวิทยา
เลข 1 หมายถึง จิตวิทยาพัฒนาการ
เลข 2 หมายถึง สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา
เลข 8 หมายถึง การประยุกต์ทางจิตวิทยา/สารนิพนธ์
เลข 9 หมายถึง วิชาพิเศษเฉพาะสาขา/ปริญญานิพนธ์
5.3) เลขรหัสตัวท้าย หมายถึง ลาดับก่อนหลังของวิชา

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ประกอบ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีรายละเอียดดังนี้
1) แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จต 511 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
จต 512 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
จต 513 จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย
จต 521 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 1
จต 501* จิตวิทยาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
S/U
12 นก.

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานทางจิตวิทยาสาหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา (โดยจัดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ นิสิตที่
เรียนต้องสอบผ่านและมีผลการเรียนในระดับพึงพอใจ (S) โดยไม่นับหน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จต 515 การวัดและประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จต 623 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จต XXX วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3
11 นก.

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3
6
14 นก.

รวม

หน่วยกิต
6
6 นก.

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จต 624 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
จต 682 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์
จต XXX วิชาเอกเลือก
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
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2) แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จต 511 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
จต 512 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
จต 513 จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย
จต 521 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 1
จต 501* จิตวิทยาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
S/U
12 นก.

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาปรับพื้นฐานทางจิตวิทยาสาหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา (โดยจัดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ นิสิตที่
เรียนต้องสอบผ่านและมีผลการเรียนในระดับพึงพอใจ (S) โดยไม่นับหน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จต 515 การวัดและประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จต 623 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จต XXX วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3
11 นก.

รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3
3
3
14 นก.

รวม

หน่วยกิต
3
3(0-9-0)
6 นก.

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จต 624 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
จต 682 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์
จต XXX วิชาเอกเลือก
จต XXX วิชาเอกเลือก
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
จต 692 ประสบการณ์ภาคสนาม

ชื่อวิชา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาเอก
จต 501 จิตวิทยาทั่วไป (สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา)
3(3-0-6)
PG 501 General Psychology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของจิตวิทยา ระบบประสาท ชีวภาพของพฤติกรรม แรงจูงใจ การเรียนรู้ การ
รับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ และวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา
จต 502 จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
PG 502 Psychology of Learning
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ การวิจัยที่สาคัญ กระบวนการและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การออกแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้
จต 503 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
PG 503 Theories of Personality
ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ โครงสร้างและกระบวนการทางจิตที่ทาให้เกิดพฤติกรรม วิเคราะห์พฤติกรรม
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
จต 504 แรงจูงใจกับการดาเนินชีวิต
3(3–0-6)
PG 504 Motivation and Living
ศึกษาทฤษฎี งานวิจัย การวัดและสารวจแรงจูงใจ การส่งเสริมและประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการดาเนิน
ชีวิตและการทางานของกลุ่มบุคคลและปัจเจกบุคคล
จต 505 จริยธรรมกับจริยศึกษา
3(3-0-6)
PG 505 Morality and Moral Education
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี องค์ ป ระกอบของจริย ธรรม คุ ณ ธรรม ค่ านิ ย ม และผลการวิ จัย ทั้ งในและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและสังคม
จต 511 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
PG 511 Developmental Psychology Theories
ศึกษาทฤษฎีพั ฒ นาการที่ เป็ น ที่ย อมรับ และใช้กัน อย่ างแพร่ห ลาย โดยเฉพาะข้ามวัฒ นธรรมใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ภาษา สติปัญญา อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และ
จริยธรรม รวมทั้งศึกษาการวิจัยตามแนวคิดทฤษฎี
จต 512 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3(2-2-5)
PG 512 Child and Adolescent Psychology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของบุคคล ตั้งแต่ระยะในครรภ์จนถึง
ระยะวัยรุ่น อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการ การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
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ในช่ ว งวั ย เด็ ก และวัย รุ่ น อภิ ป รายปั ญ หาส าคั ญ ในวัย เด็ ก และวัย รุ่ น รวมถึ งแนวทางแก้ ไข และการศึ ก ษา
ภาคสนาม
จต 513 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
PG 513 Adult Psychology and Aging
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภารกิจพัฒนาการด้าน
อาชีพ ครอบครัวและสังคม ปัญหาและผลกระทบที่ สาคัญในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปัจจัยส่งเสริมพฤฒิพลัง
และแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ
จต 514 จิตพยาธิสภาพตลอดช่วงวัย
3(3-0-6)
PG 514 Life-Span Developmental Psychopathology
ศึกษาการเกิดปัญหาพยาธิสภาพทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ โดยนาความรู้ทางทฤษฎี
จิตวิทยามาใช้วิเคราะห์
จต 515 การวัดและประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
PG 515 Developmental Psychology Assessment
ศึกษาหลักการ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินพัฒ นาการของบุคคลแต่ละช่วงวัย
จรรยาบรรณในการใช้เครื่องมือ การบริห ารการวัดและประเมิน การเขียนรายงานและแปลผลการวัดแก่
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง และฝึกประสบการณ์ในการประเมินพัฒนาการ
จต 521 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 1
3(2-2-5)
PG 521 Statistics for Psychological Research I
ศึกษามโนทัศน์เกี่ยวกับสถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงปกติ การแจกแจงของการสุ่ม สมมติฐานและ
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดีย วและหลายทาง การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ว ม สถิ ตินอนพาราเมตริก โดยเน้ นการ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับคาถามการวิจัยทางจิตวิทยา การแปลผล และการนาเสนอผลในรายงานการวิจัย
จต 522 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 2
3(2-2-5)
PG 522 Statistics for Psychological Research II
ศึกษามโนทั ศน์ และวิธีการทางสถิติมั ลติแวริเอด เน้นการวิเคราะห์ องค์ประกอบ การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนขั้นสู ง การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วมขั้นสู ง การวิ เคราะห์ เชิงจาแนก การวิเคราะห์แคนนานิคอล
รวมถึงโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น เน้นศึกษาหลักการของสถิติ การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับคาถามใน
การวิจัยทางจิตวิทยา การแปลผล และการนาเสนอผลในรายงานการวิจัย
จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ
2(1-2-3)
PG 581 Seminar in Developmental Psychology Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของทุกช่วงวัย โดยใช้องค์ความรู้จากแนวคิ ด ทฤษฎี
จากการเรียนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการอภิปรายเสนอแนะการแก้ปัญหา
นั้นๆ
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จต 616 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
PG 616 Psychology of Exceptional Children
ศึกษาประเภทของเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้าน
ร่างกาย สติปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม โดยศึกษาถึงลั กษณะ สาเหตุ การส่ งเสริมพั ฒ นา ตลอดจนการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเหล่านี้ และมีการศึกษาภาคสนาม
จต 617 การกระตุ้นพัฒนาการ
3(2-2-5)
PG 617 Early Intervention
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิคและโปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการ วิเคราะห์สาเหตุของการมีพัฒนาการ
ผิดปกติ ออกแบบกิจ กรรมกระตุ้น พัฒ นาการส าหรับ เด็กที่ มีพัฒ นาการล่ าช้า หรือเสี่ยงล่ าช้าด้านร่างกาย
สติปัญญา สังคม ภาษาและการสื่อสาร การช่วยเหลือตนเอง และการให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาในการ
ฝึกกระตุ้นพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง
จต 623 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3(2-2-5)
PG 623 Research Methods in Developmental Psychology
ศึกษาหลักการ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ จริยธรรมการวิจัย
รวมทั้งการออกแบบงานวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย และการเขียนงานวิจัย
ตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA (American Psychological Association)
จต 624 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PG 624 Psychological Measurement and Testing
ศึกษาแนวคิ ดต่ าง ๆ ของการวัดจิ ตลั กษณะของบุ คคล ขั้ นตอนการสร้างการพั ฒนาเครื่องมื อวัดจิ ต
ลักษณะที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ แนะนาเครื่องมือมาตรฐานในการวัดจิตลักษณะของบุคคลแต่ละวัย ซึ่งเป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือได้ใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกสร้างหรือปรับปรุงแบบวัดจิต
ลักษณะ
จต 625 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในจิตวิทยา
3(2-2-5)
PG 625 Qualitative Research Methods in Psychology
ศึกษาปัญหาและโจทย์วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม ฝึกการทาวิจัยเป็นรายบุคคลและกลุ่ม
ตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและการนาเสนอ
ผลการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวิธีการสั งเกต การสัมภาษณ์ เจาะลึ ก การอภิ ปรายกลุ่ ม การวิเคราะห์ ข้ อมู ล การตีค วามและการน าเสนอ
ผลการวิจัย
จต 682 สัมมนาพัฒนาการมนุษย์
2(1-2-3)
PG 682 Seminar in Human Development
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วง โดยใช้องค์ความรู้ ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยา
พัฒนาการ โดยการวิพากษ์สภาพปัญหา สาเหตุและเสนอแนวทางหรือโครงการวิจัยที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานั้น
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จต 683 พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
PG 683 Buddhism and Human Development
ศึกษามิติต่าง ๆ ของความเป็ น มนุษย์ บทบาทของศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒ นามนุษย์ บทเรียนที่
มนุษยชาติได้รับจากการพัฒนามนุษย์ในมิติต่าง ๆ แบบแยกส่วน และแนวทางการพัฒนามนุษย์โดยอาศัยการ
คิดเชิงระบบและการคิดแบบองค์รวม การวิเคราะห์เชื่อมโยงแก่นแท้ของพุทธศาสนากับเป้าหมายของการ
พัฒนามนุษย์และการประสานพุทธวิธีกับจิตวิทยา
จต 684 การปรับพฤติกรรม
3(2-2-5)
PG 684 Behavioral Modification
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม มุ่งเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์และ
เข้ าใจสาเหตุ ของปรากฏการณ์ พฤติ กรรม รวมถึ งการประยุ กต์ ใช้ ห ลั ก การปรั บ พฤติ ก รรมในการแก้ ปั ญ หา
พฤติกรรมมนุษย์
จต 685 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
PG 685 Behavioral Approach to Training Curriculum Design
ศึกษาแนวคิดด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการประเมินความต้องการ
จาเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การประเมินประสิทธิภาพและผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาบุคคล
จต 691 การศึกษาอิสระ
3(1-0-8)
PG 691 Independent Study
ศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสาขาวิชาจิตวิทยา ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ ใน
ภาควิชา
จต 692 ประสบการณ์ภาคสนาม
3(0-9-0)
PG 692 Field Experience
การเรียนรู้ จากประสบการณ์ ตรง โดยผู้ เรียนประยุ กต์ความรู้จากการบู รณาการแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยทางจิ ตวิทยาพั ฒนาการ หรือการพัฒนาบุคคลในหน่ วยงาน โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร มีการเขียนรายงานและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
3.1.5.2 สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRI 681 Master’s Project

6 หน่วยกิต

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRI 691 Master’s Thesis

12 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับที่
1

2

3

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศริ อรรถ

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539
นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล),
2544
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
2546
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2552
วท.บ. (จิตวิทยา), 2536
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2539
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2548
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง),
2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2548
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxxxxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxxxxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxxxxxxx-xx-x
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

4

5

6

รายชื่อคณาจารย์
อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศริ อรรถ

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล

ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ

อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์

อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539
นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล),
2544
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
2546
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2552
วท.บ. (จิตวิทยา), 2536
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2539
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2548
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง),
2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2548
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553
วท.บ. (จิตวิทยา), 2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ), 2546
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา), 2557
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย),2548
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ),
2551
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2557
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร
บัณฑิต), 2545
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2553

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxxxxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

x-xxxxxxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxxxxxxx-xx-x
x-xxxxxxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

x-xxxxxxxxx-xx-x
x-xxxxxxxxx-xx-x

31
3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศริ อรรถ

2
3

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

4
5

อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์
อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย

6

ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ

7
8

ผศ.ธีระชน พลโยธา
อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์

9
10

อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2548
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2551
ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2557
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์), 2553
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา),
2556
ศษ.ม (จิตวิทยาการศึกษา), 2545
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2542
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), 2550
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม),
2551

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

32
3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

2
3
4
5
6
7
8
9

รศ.ดร.นวลละออ สุภาผล
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
รศ.ประณต เค้าฉิม
รศ.วัฒนา ศรีสัตย์วาจา
รศ.ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
รศ.ชูศรี วงศ์รัตนะ
ผศ.ดร.ปรีชา ธรรมา
อ.ดร.นิยะดา จิตต์จรัส

10
11
12

อ. นพ.ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์
อ.พิริยาภรณ์ ประเทืองเศรษฐ์
อ.วจิราภรณ์ ดาวอรุณ

13
14

รศ.ดร.อุสา สุทธิสาคร
ผศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

15
16

ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
Ph.D. (จิตวิทยาเด็ก)
กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์)
Ph.D. (HRD/Psychology)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
Ph.D. (จิตวิทยา)
Ph.D. (Educational
Psychology)
วว. (จิตเวชศาสตร์)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
กศ.ม. (จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา)
ปร.ด. (สหวิทยาการ)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร์)
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
University of the
Philippines, Philippines
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Minnesota, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Maryland, USA
University of Minnesota, USA

เลขประจาตัว
ประชาชน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x
x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
สาหรับ แผน ข นิ สิ ตต้องลงทะเบี ย นเรียนวิช า จต 692 ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ดูรายละเอียดจาก
คาอธิบายรายวิชา หน้า 28)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
นิ สิ ตสามารถประยุ กต์ ความรู้ จากการบู รณาการ แนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิ จั ยทางจิ ตวิ ทยา
พั ฒนาการเพื่ อสอน วิจั ย และหรื อพั ฒนาบุ คคลในหน่ วยงานที่ นิ สิ ตสนใจ ตลอดจนสามารถสรุปผลเป็ น
รายงานเขียนและนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมสัมมนาได้
4.2 ช่วงเวลา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1 วัน ต่อสัปดาห์เป็นเวลา 15 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ข้อกาหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อในขอบข่ายของสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ และได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถนาความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยามาวางแผน กาหนดปัญหา การเขียน
เสนอโครงการวิจัย ดาเนินการวิจัย สร้างเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย บนพื้นฐานของ
จริ ยธรรมการวิ จั ย เพื่ อ น ามาขยายองค์ ค วามรู้ท างจิ ต วิท ยาที่ ใช้ พั ฒ นาบุ ค คลตลอดช่ ว งชี วิต ได้ อย่ า ง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
หลักสูตรกาหนดให้ นิ สิตเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ และวิชาสั มมนาประเด็น
ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการในปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และเรียนวิชาสัมมนาพัฒนาการมนุษย์ ในปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมนิสิ ตในการเสนอหั วข้อปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้หลักสูตรฯได้จัดให้ มี
ระบบและกลไกการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกาหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ การสอบปากเปล่าและต้องมี
การนาเสนอ ตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิช าการซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารโดยสามารถ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาการ ข้อที่ 1.3 ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ บนพื้นฐานของ
มนุษย์เพื่อพัฒนาตนเองและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้อื่น
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อที่ 5.2 สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยทางจิตวิทยา
กิจกรรมหรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ ในรูปแบบของการสื่อสารระหว่าง
บุคคล สื่อสิ่งพิมพ์หรือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งใน
ลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อสาธารณชน
2. มีสมรรถนะหลากหลายในการ ด้านผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยาพัฒนาการ
วัดและประเมินพัฒนาการ
ข้ อ ที่ 6.1 มี ค วามสามารถในการวั ด และประเมิ น พั ฒ นาการ ด้ ว ย
เครื่องมือคัดกรองพัฒนาการมาตรฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสมบน
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาพัฒนาการ
ข้อที่ 6.2 มีความสามารถในการนาเสนอผลการประเมินพัฒนาการแก่ ผู้
ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
1.1 ตระหนักถึงความสาคัญ
บทบาทและจริยธรรม
นักจิตวิทยาพัฒนาการ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตน
 บรรยายสาระและให้เหตุผล
ประกอบ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ ตามคุณธรรมจริยธรรมใน
ระหว่างเรียนและการทา
เข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญ
กิจกรรมต่างๆ
ของจริยธรรมของนักจิตวิทยา
- ตรวจสอบผลงานในระหว่างเรียน
พัฒนาการ
และการทากิจกรรมต่างๆ
 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการ
เรียนการสอน

35
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กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
และจริยธรรม
1.2 ประพฤติปฏิบัติตนบน
- สังเกตการร่วมอภิปราย
 จัดการเรียนการสอนโดยใช้
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม กรณีศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุ่ม - สังเกตการทากิจกรรมกลุ่ม
ค่านิยมอันดีงาม และ
- ประเมินการนาเสนอแนวคิด
ที่สะท้อนภาวะผู้นาทางคุณธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ
จิตวิทยาพัฒนาการ
การทากิจกรรมต่างๆ
1.3 ถ่ายทอดความรู้ทาง
- ประเมิ น การน าเสนอแนวคิ ด
 จัดการเรียนการสอนโดยใช้
จิตวิทยาพัฒนาการ บน
กรณีศึกษา และใช้ปัญหาเป็นฐานใน ตรวจสอบผลงานในระหว่างและ
พื้นฐานของจรรยาบรรณ
การทากิจกรรมต่าง ๆ
การคิดแก้ไขปัญหา
วิชาชีพ
 เปิดโอกาสให้นิสิตได้วินิจฉัยจัดการ - การสอบวัดความรู้และการสังเกต
กระบวนการปฏิบัติด้านการ
กับปัญหา หรือข้อโต้แย้งทางด้าน
ทดสอบ และวิจัยทางจิตวิทยา
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนและสังคมวิชาการ
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอน
2.1 มีความรู้และความเข้าใจใน  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
หลักการ ทฤษฎี และองค์
สาคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ
ความรู้สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ การมีสว่ นร่วมในการออกแบบ
จิตวิทยาพัฒนาการ
กิจกรรมการเรียนรู้
 ให้นิสิตเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 ส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองตามประเด็นที่สนใจอย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ง
2.2 สามารถอธิบายพฤติกรรม  ส่งเสริมให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วย
ของบุคคลแต่ละช่วงวัย
ตนเองตามประเด็นที่สนใจอย่าง
ภายใต้สภาพการ
กว้างขวางและลึกซึ้ง
เปลี่ยนแปลงของการศึกษา  ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือ
และสังคมปัจจุบันด้วย
หัวข้อวิจัยตามความสนใจ และ
ความรู้ทางจิตวิทยา
ความต้องการจาเป็นของสังคม โดย
พัฒนาการ
นาหลักการและทฤษฎีที่สาคัญมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

วิธีการวัดและประเมินผล
- สอบวัดความรู้
- ประเมินการแสดงความคิดเห็น
หรือการอภิปรายที่อยู่บน
พื้นฐานของหลักการและทฤษฎี
ทางจิตวิทยา รวมถึงผลการวิจัย
ใหม่ๆ
- สังเกตการตอบคาถาม การ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น
- ประเมินคุณภาพของผลงานนิสิต
- ประเมินคุณภาพของผลงานนิสิต
- ประเมินการแสดงความคิดเห็น
หรือการอภิปรายที่อยู่บน
พื้นฐานของหลักการและทฤษฎี
ทางจิตวิทยา รวมถึงผลการวิจัย
ใหม่ๆ
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.3 ความก้าวหน้าของศาสตร์
ทางจิตวิทยาพัฒนาการมี
ความรู้และความเข้าใจใน
กระบวนการวัดและวิจัย
พฤติกรรม การวิเคราะห์
ข้อมูล และติดตาม

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
 ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือ - ประเมินจากเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ และ
หัวข้อวิจัยตามความสนใจ และ
ความต้องการจาเป็นของสังคม โดย ความก้าวหน้าการทาปริญญา
นิพนธ์
นาหลักการและทฤษฎีที่สาคัญมา
- ประเมินผลสรุปรายงานสิ่งที่
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม
เหมาะสม
วิชาการต่างๆ
 ให้นิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
กลยุทธ์การสอน
ปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์สภาพ
 ให้นิสิตศึกษาและอภิปราย
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
พฤติกรรมของบุคคลตลอด
ของบุคคลตลอดช่วงวัยจาก
ช่วงวัย
ตัวอย่าง หรือการศึกษาภาคสนาม
โดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้ด้าน
จิตวิทยาและนิสิตอาจจะนาศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์
ปัญหาด้วย
 ให้นิสิตเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคคลตลอดช่วงวัยโดยอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ด้านจิตวิทยา
และนิสิตอาจจะนาศาสตร์อื่นๆ มา
บูรณาการร่วมด้วย
3.2 สามารถสังเคราะห์
 กาหนดให้มีกระบวนการวิจัยหรือ
ผลงานวิจัยและบูรณาการ
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ
ความรู้ทางทฤษฎีและ/หรือ
กระบวนการวิจัยในรายวิชาของ
การฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
หลักสูตร เช่น จต 623 วิธีการวิจัย
ความรู้ทางจิตวิทยา
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จต 624
พัฒนาการ
การวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยา และ จต 691 การศึกษา
อิสระ

วิธีการวัดและประเมินผล
-

สอบวัดความรู้ของนิสิต
สังเกตการโต้ตอบในชั้นเรียน
ประเมินผลงานที่มอบหมาย
ประเมินจากข้อเสนอแนะของ
นิสิต

- สอบวัดความรู้ของนิสิต
- ประเมินจากคุณภาพผลงานเขียน
ของนิสิต
- ประเมินจากผลสรุปรายงานการ
เรียนรู้ที่ได้จากการฝึกงาน
- ประเมินจากผลความสาเร็จของ
การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
เกิดจากนิสิตสามารถสังเคราะห์
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ปัญญา

3.3 วางแผนและดาเนิน
กิจกรรมหรือโครงการวิจัย
เพื่อขยายองค์ความรู้หรือ
แก้ไขปัญหาสาคัญโดยใช้
ศาสตร์ทางจิตวิทยา
พัฒนาการได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 มอบหมายงานเขียนโดยกาหนดให้ ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและ/หรือการฝึก
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและบูรณา
ปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติเพื่อการ
การความรู้ทางทฤษฎี ในรายวิชา
ของหลักสูตร เช่น จต 581 สัมมนา พัฒนาตนเองหรือผู้อื่นในด้าน
ต่างๆ
ประเด็นปัญหาทางจิตวิทยา
พัฒนาการ จต 623 วิธีการวิจัย
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ จต 682
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ และ จต
691 การศึกษาอิสระ
 มอบหมายให้เขียนรายงานการ
เรียนรู้ทไี่ ด้จากการฝึกงาน ใน
รายวิชา จต692 ประสบการณ์
ภาคสนาม ของหลักสูตร ใน
ลักษณะของการนาความรู้ทาง
ทฤษฎี และ/หรือผลงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการสอน การวิจัย
หรือการพัฒนาบุคคล
 กาหนดให้นิสิตต้องทาสารนิพนธ์/
ปริญญานิพนธ์ที่เป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
 ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อการพัฒนาตนเองหรือผู้อื่นใน
ด้านต่างๆ จากการสังเคราะห์
ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและ/หรือการฝึกปฏิบัติ
 ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการ - ประเมินจากผลความสาเร็จของ
การจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
เพื่อการพัฒนาตนเองหรือผู้อื่นใน
เกิดจากนิสิตสามารถประยุกต์ใช้
ด้านต่างๆ โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์
ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการมา
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเอง
 ให้นิสิตออกแบบและดาเนินการ
หรือผู้อื่นในด้านต่างๆ
วิจัย โดยอาศัยฐานความรู้ด้าน
- ประเมินจากกระบวนการวิจัย
จิตวิทยาพัฒนาการและศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นา ทักษะทาง
สังคมและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

4.2 สามารถวางแผนในการ
ปรับปรุง แก้ไขตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อ
ตนเอง ส่วนรวม และสังคม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 การสอนแบบเชิงรุก ให้ผู้เรียนเป็นผู้
ลงมือกระทา (Active learning)
 ทากิจกรรมกลุ่มในฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของทีม
 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
 การเรียนแบบกลุ่มย่อยและกลุ่ม
ใหญ่
 การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning)
 การมอบหมายให้นิสิตไปศึกษา/ฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วให้ข้อมูล
ย้อนกลับ

- ประเมินจากแบบวัดภาวะผู้นา
- ประเมินจากแบบวัดทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

- ประเมินทักษะการทางาน การ
กากับตนเองทางวิชาการ
- ประเมินจากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และ
นิสิต

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล  การสอนแบบบรรยาย
เชิงปริมาณ และเชิง
 การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ผล และแปล
คุณภาพเกี่ยวกับศาสตร์
ผลเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยการ
ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
อย่างมีประสิทธิภาพ
 ศึกษากรณีตัวอย่าง (case study)
เช่นงานวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ
 ฝึกเขียนรายงานผลการวิเคราะห์
5.2 สามารถสื่อสารและ
 การเรียนรู้จากโครงการ/ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสริมหลักสูตร
ผลการวิจัยทางจิตวิทยา
 การเรียนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่

วิธีการวัดและประเมินผล

- ประเมินผลจากการสอบ
- ประเมินทักษะการเขียนและ
การนาเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

- ประเมินด้วยแบบประเมิน
ความเหมาะสมของการ
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กิจกรรมหรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ ในรูปแบบ
ของการสื่อสารระหว่าง
บุคคล สื่อสิ่งพิมพ์หรือการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการต่อสาธารณชน

กลยุทธ์การสอน

และกลุ่มย่อย
 การเรียนรู้แบบอภิปรายกึ่งสัมมนา

วิธีการวัดและประเมินผล

ข้อมูล
- ประเมินจากความถูกต้อง
ชัดเจนของการนาเสนอ
รายงานผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล

2.6 ด้านทักษะวิชาชีพทางจิตวิทยาพัฒนาการ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
วิชาชีพทางจิตวิทยา
พัฒนาการ
1. มีความสามารถในการวัด
และประเมินพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการมาตรฐานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมบน
จรรยาบรรณของ
นักจิตวิทยาพัฒนาการ

2. มีความสามารถในการ
นาเสนอผลการประเมิน
พัฒนาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 บรรยายให้นิสิตเกิดความตระหนัก
ในจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
พัฒนาการและการประเมิน
พัฒนาการ
 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการมาตรฐานเพื่อการวัดและ
ประเมินพัฒนาการ
ให้นิสิตวัดและประเมินพัฒนาการ
ผ่านกิจกรรมหรือการเรียนรู้เชิงรุก
(Active learning)
 ให้นิสิตเขียนและนาเสนอรายงานผล
การประเมินพัฒนาการที่ถูกต้องแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนวทางใน
การส่งเสริมพัฒนาการ โดยอาศัย
ฐานความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
และศาสตร์อื่นๆ

- ประเมินความเหมาะสมของการ
เลือกใช้เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการมาตรฐานในการวัด
และประเมินพัฒนาการ
- ประเมินผลการเรียนจากการ
สอบข้อเขียนและการสอบ
ปฏิบัติ
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- ประเมินผลจากการเขียนและ
การนาเสนอรายงาน

40
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
รายละเอียดผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักถึงความสาคัญ บทบาทและจริยธรรมนักจิตวิทยาพัฒนาการ
1.2 ประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยาพัฒนาการ
1.3 ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ
2.2 สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลแต่ละช่วงวัย ภายใต้สภาพการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาและสังคมปัจจุบันด้วยความรู้ทางจิตวิทยา
พัฒนาการ
2.3 มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวัดและวิจัยพฤติกรรม การ
วิเคราะห์ข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางจิตวิทยา
พัฒนาการ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล
ตลอดช่วงวัย
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและ/
หรือการฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3.3 วางแผนและดาเนินกิจกรรมหรือโครงการวิจัย เพื่อขยายองค์ความรู้
หรือแก้ไขปัญหาสาคัญโดยใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่าง
เหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
4.1 มีภาวะผู้นา ทักษะทางสังคมและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ระหว่างบุคคลและความ
4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุง แก้ไขตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเอง ส่วนรวม และ
สังคม
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยทางจิตวิทยา กิจกรรม
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ ในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล
สื่อสิ่งพิมพ์หรือการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อสาธารณชน
6. ด้านทักษะวิชาชีพทาง
6.1 มีความสามารถในการวัดและประเมินพัฒนาการ ด้วยเครื่องมือคัด
จิตวิทยาพัฒนาการ
กรองพัฒนาการมาตรฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสมบนจรรยาบรรณ
ของนักจิตวิทยาพัฒนาการ
6.2 มีความสามารถในการนาเสนอผลการประเมินพัฒนาการแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง

41
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

หมวดวิชาเอก
จต 501 จิตวิทยาทั่วไป
PG 501 General Psychology
จต 502 จิตวิทยาการเรียนรู้
PG 502 Psychology of
Learning
จต 503 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
PG 503 Theories of
Personality
จต 504 แรงจูงใจกับการดาเนิน
ชีวิต
PG 504 Motivation and
Living
จต 505 จริยธรรมกับจริยศึกษา
PG 505 Morality and Moral
Education
จต 511 ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการ
PG 511 Developmental
Psychology Theories
จต 512 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
PG 512 Child and
Adolescent Psychology
จต 513 จิตวิทยาผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
PG 513 Adult Psychology
and Aging
จต 514 จิตพยาธิสภาพตลอด
ช่วงวัย
PG 514 Life-Span
Developmental
Psychopathology

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

2

3

1

2











































1

















































2

ด้านที่ 5
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2





3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

2



1

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

1



3

ด้านที่ 2
ความรู้



















ด้านที 6
ทักษะ
วิชาชีพ
ทาง
จิตวิทยา
พัฒนาการ
1

2
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รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

1
จต 515 การวัดและประเมิน
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
PG 515 Developmental
Psychology Assessment
จต 521 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
จิตวิทยา 1
PG 521 Statistics for
Psychological Research I
จต 522 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
จิตวิทยา 2
PG 522 Statistics for
Psychological Research II
จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหา
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ
PG 581 Seminar in
Developmental Psychology
Problems
จต 616 จิตวิทยาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ
PG 616 Psychology of
Exceptional Children
จต 617 การกระตุ้นพัฒนาการ
PG 617 Early Intervention
จต 623 วิธกี ารวิจัยทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ
PG 623 Research Methods in
Developmental Psychology
จต 624 การวัดและการทดสอบ
ทางจิตวิทยา
PG 624 Psychological
Measurement and Testing
จต 625 วิธกี ารวิจัยเชิงคุณภาพ
ในจิตวิทยา
PG 625 Qualitative
Research Methods in
Psychology

2

3

ด้านที่ 2
ความรู้

1

2

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

3

1

2






































ด้านที่ 5
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2

ด้านที 6
ทักษะ
วิชาชีพ
ทาง
จิตวิทยา
พัฒนาการ
1

2

























3



ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
1



2
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รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

1
จต 682 สัมมนาพัฒนาการ
มนุษย์
PG 682 Seminar in Human
Development
จต 683 พุทธศาสนากับการ
พัฒนามนุษย์
PG 683 Buddhism and
Human Development
จต 684 การปรับพฤติกรรม
PG 684 Behavioral
Modification
จต 685 การสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์
PG 685 Behavioral
Approach to Training
Curriculum Design
จต 691 การศึกษาอิสระ
PG 691 Independent Study
จต 692 ประสบการณ์
ภาคสนาม
PG 692 Field Experience
สารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
สพท 681 สารนิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
GRI 681 Master’s Project
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท
GRI 691 Master’s Thesis

2

ด้านที่ 2
ความรู้

1

2

3

1

2

ด้านที่ 5
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
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ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

3







ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านที 6
ทักษะ
วิชาชีพ
ทาง
จิตวิทยา
พัฒนาการ
1

2
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิตและบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบในระดับ รายวิช าโดยให้ นิสิ ตประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
สอน (มคอ. 3) และการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วนการทวนสอบในระดับหลักสูต รจะมี
ระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้และรายงานผลเป็นประจาทุกปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิ ตหลั งส าเร็จการศึกษา โดยการท าวิจัยประเมิ น
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และนาผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (Full
Paper)
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สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข
นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ข ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. สอบประมวลความรู้ได้
6. เสนอสารนิพนธ์ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
7. ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ให้อาจารย์ใหม่ มีความความรู้ความเข้าใจในเรื่อง นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย สถาบันฯ
และคณะฯ และหลักสูตร รวมทั้งภารกิจของหน่วยงาน โดยให้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และจัดพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และหลักสูตร
1.2 เพิ่มประสบการณ์ การสอนของอาจารย์ใหม่ โดยการสั งเกตและสอนร่ว มกับอาจารย์ที่มี ความ
ชานาญและสอนมีคุณภาพ
1.3 ให้อาจารย์ใหม่มีความคุ้นเคยกับงานวิจัยของคณาจารย์ โดยมอบหมายให้ศึกษาจาก เอกสาร และ
ให้ เข้าร่วมการประชุมการพัฒ นาหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ การสอบปกป้องปริญญานิพนธ์และการประชุมทาง
วิชาการอื่น ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น
1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่พัฒนาโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยง
1.5 ส่ งเสริม ให้ อาจารย์ ใหม่เข้าร่ วมประชุม สั มมนาทางวิช าการ เขีย นบทความ และเขียนเอกสาร
ประกอบการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2. สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ และ
นาความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์การต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้และทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์สถาบันอื่นทั้งใน
และต่างประเทศ
4. ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและการนาเสนอผลงานในที่ประชุม ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. ให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทาวารสารทางวิชาการและการเขียนบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 ดาเนินการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์ป ระจา และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติห น้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผล
หลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนการเปิดภาคเรียน
ระหว่างภาคเรียนและสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อวางแผน กากับ ติดตาม ประเมินผล และพิจารณาปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
1.3 มีการประเมิน ผลอาจารย์ ผู้ส อนในแต่ละรายวิชา ทุกภาคการศึกษาและใช้ผลการประเมินเพื่ อ
ปรับปรุง / พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
2. บัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กาหนด
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา มี
ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมิน ผลลั พ ธ์การเรีย นรู้ ของนิ สิ ต หลั กสู ตรได้วางแผนและกาหนดหลั กเกณฑ์ ในการให้ ระดั บ
คะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา
พ.ศ.2559 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้ระบบค่าระดับขั้นในการประเมินผลการศึกษา
ของแต่ละรายวิชา และในการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทา
การสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในครั้งถัดไป
นอกจากนี้หลักสูตรยังดาเนินการสารวจความคิดเห็นและข้อมูลจากบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป โดยหลักสูตรจะสารวจความคิดเห็นและข้อมูลใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
2. การสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
3. การสารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม
4. การสารวจความเห็นจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
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3. นิสิต
3.1 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรจะวางแผนและกาหนดจานวนรับและคุณสมบัติของนิสิตที่จะรับเข้า
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยก าหนดคุ ณ สมบั ติ ในการพิ จ ารณา 2 ด้ าน คื อ 1) ด้ า นวิช าการ
พิจ ารณาจากผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและวิชาเฉพาะสาขา (ความรู้ทางจิตวิทยาทั่วไป
ความรู้พื้ น ฐานทางจิ ตวิทยาพัฒ นาการ และการเขียนรายงานวิจัย) และ 2) ด้านเจตคติต่อการเรียน
พิจารณาจากการสัมภาษณ์เชิงวิชาการเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเรียนในสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและ
ความมุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รเปิ ด รั บ นิ สิ ต ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีจ ากทุ ก สาขา หลั ก สู ต รจึ ง
กาหนดให้นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยาลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไปในภาคการศึกษาที่ 1 โดยไม่
นับ หน่ วยกิต และต้องได้ผลการเรีย นในระดับพึงพอใจ (S) ส่วนนิสิตที่มีพื้นฐานทางจิตวิทยาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว นิสิตสามารถเลือกที่จะเรียนหรือไม่เรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไปได้
3.2 การควบคุมการดูแล การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว
หลักสูตรจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาศึกษาคู่มือสาหรับการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น เพื่อให้คาแนะนาด้านวิชาการ แหล่งทุน สนับสนุนการวิจัย ตลอดจน
ระเบียบและข้อกาหนดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตตลอดการศึกษาในหลักสูตร โดยนิสิตสามารถขอ
เข้าพบอาจารย์ได้ตามวันเวลาที่ระบุตาม มคอ.3 หมวด 3 หัวข้อ 4 เรื่องจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ให้
คาปรึกษารายบุคคล หรือติดต่ออาจารย์โดยตรง
3.3 อัตราการคงอยู่และการสาเร็จการศึกษา
3.3.1 อัตราการคงอยู่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการเปิดรับนิสิตใหม่ เปิดรับนิสิต
เข้าศึกษาต่อ จานวน 20 คนต่อปีการศึกษา โดยหลักสูตรเปิดรับนิสิตทั้งแบบในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ โดยรับสมัครนิสิตทั้ง 2 กลุ่มแบบสลับปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนนิสิตที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
สามารถรั บ เป็ น ที่ ป รึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์และสารนิ พ นธ์ เพื่ อไม่ ให้ เกิด การสะสมของนิ สิ ตที่ ไม่ ส าเร็จ
การศึกษาตามกาหนดเวลา
3.3.2 การสาเร็จการศึกษา
นิสิตที่จะขอสาเร็จการศึกษา ทั้งแบบแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องมีจานวนหน่วยกิตสะสมไม่
น้ อ ยกว่า 43 หน่ ว ยกิ ต โดยนิ สิ ต แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบี ยนเรีย นวิช า ปพท 691 ปริญ ญานิ พ นธ์
จานวน 12 หน่วยกิต ส่วนนิสิตแผน ข ลงทะเบียนเรียนวิชา สพท 681 สารนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาที่จ ะขอส าเร็จ การศึกษา และได้ผ ลการประเมิน ปริญ ญานิพ นธ์/สารนิ พนธ์ผ่ าน (P)
นอกจากนี้หลักสูตรได้กาหนดให้ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ของนิสิต ต้องได้รับการ
ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวารสารที่ ได้ รั บ การรั บ รองโดย สกอ. ซึ่ ง เป็ น ตามประกาศของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ เมื่อ 9 มีนาคม 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงาน
ปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา
3.4 การประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หลั กสู ตรกาหนดให้ นิ สิ ตประเมินความพึ งพอใจทั้งเชิงปริม าณและคุณ ภาพ โดยการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ์นิสิต และการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต เพื่อประเมินความพึงพอใจ
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ของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร และหากนิสิตมีข้อร้องเรียน หลักสูตรได้วางระบบการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิตไว้ดังนี้
1) นิสิตเขียนบันทึกข้อความส่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่านเลขานุการประจาหลักสูตร
2) เลขนุการประจาหลักสูตรนาเรื่องร้องเรียนแจ้งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนัด
หมายการประชุมเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นวาระพิเศษ (กรณีเร่งด่วน)
3) คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรและนิสิ ตผู้ ร้องเรียนเช้าร่วมประชุมร่ว มกัน เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริง พร้อมผลการพิจารณาเบื้องต้น
เขียนเป็ น ลายลั กษณ์ อักษรในรายงานการประชุมเสนอต่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อพิจารณาเห้
นชอบและส่งเรื่องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
5) เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบผลการพิจารณาจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านคณบดี
คณะมนุ ษยศาสตร์ คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรแจ้งผลการพิจารณาแก่นิสิตผู้ร้องเรียนทราบ และ
ดาเนินการตามผลการพิจารณาดังกล่าว
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าจิตวิทยาพัฒ นาการกาหนดคุณ สมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ใหม่ ต้องมีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและ/หรือเอก มีวุฒิการศึกษาโดยตรง
ทางจิตวิทยาพัฒนาการหรือสาขาจิตวิทยาอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คุณวุฒิ และมีประสบการณ์การทา
วิจัยเพื่อสาเร็จการศึกษาและประสบการณ์วิจัยอื่นๆ ร่วมด้วย โดยหลักสูตรประสานงานกับทางสานักงาน
คณบดีเพื่อดาเนินการรับสมัคร จนกระทั่งบรรจุแต่งตั้ง ตามระบบและกลไกตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โ รฒ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ส รรหา การจ้ า ง การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การท าสั ญ ญาจ้ า ง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
เมื่อหลักสูตรได้คัดเลือกอาจารย์ใหม่แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ง ตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง
เพื่อให้คาแนะนา กากับดูแลอาจารย์ใหม่ และจัดปฐมนิเทศให้อาจารย์ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งคณาจารย์ที่ สอนบางเวลาและคณาจารย์พิ เศษ เพื่ อร่วมสอนและควบคุมหรือสอบ
ปริญญานิพนธ์ จะคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาหรือหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ที่จะแต่งตั้ง โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3 การส่งเสริมความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์
หลักสูตรวางแผนการอบรม สัมมนา การนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย
คร่าวตลอดปีการศึกษาร่วมกันก่อนเปิดปีการศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนในการ
พั ฒ นาตนเองของอาจารย์ จ านวน 5,000 บาทต่ อ อาจารย์ 1 คนต่ อ 1 ปี การศึ กษา และหลั กสู ต รมี
งบประมาณสนั บ สนุ น การไปน าเสนอผลงานทางวิช าการ ไม่เกิ น 50,000 บาท รวมทั้ งงบประมาณ
สนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ เมื่อคณาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา และนาเสนอผลงานทางวิชาการต่างๆ จะ
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มีการนาความรู้ที่ได้รับกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวั ฒนธรรมการวิจัยและส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการภายในหลักสูตร
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) รายงานการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ก่อนการปรับปรุงสูตร)
ผลการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตบัณฑิตศึกษา (ก่อนการปรับปรุงสูตร) รายงานผลวิพากษ์หลักสูตร (หลังการ
ปรับปรุงสูตร) และสถานการณ์ทางสังคมเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและมีความก้าวหน้าในศาสตร์จิตวิทยา
จากนั้นเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้ าเป็นนิสิต และดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม กากับ ดูแล และจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อาจารย์ผู้สอน
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนและนิสิตทาแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนการสอน รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร และหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและสาระของรายวิชาในรอบถัดไป
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ หาแนวทางที่ จ ะท าให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประชุมย่อยของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3 บริเวณปีกซ้ายของอาคาร
(เมื่อหันหน้าเข้าหาอาคาร) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ห้อง 231, 232, 233, 233/1 และ 234 ซึ่งทุกห้องเป็นห้อง
ปรับอากาศ โดยห้อง 231 เป็นที่ตั้งสานักงานของภาควิชาฯ และเป็นห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ห้อง 232 และห้อง 233/1 เป็นห้องเรียน ส่วนห้อง 233 และห้อง 234 เป็นห้องพักอาจารย์
และอุปกรณ์การสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายข้ามศีรษะ
เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ขอยืมจากฝ่ายคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์)
6.1.2 ห้องสมุด
1. หนั งสื อ ตารา วารสารทั้ งภาษาไทยและภาษาต่า งประเทศในส านักหอสมุดกลางที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการและศาสตร์อื่นๆ แบ่งเป็น หนังสือ และตาราภาษาไทย 2,843
เล่ม ให้บริการโดยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. หนั งสื อ และตาราภาษาต่างประเทศ 3,698 เล่ ม ให้ บริการโดยส านักหอสมุ ดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. วารสารวิชาการทั้งภาษาไทย 6 เล่มและภาษาต่างประเทศ 18 เล่ม ให้บริการโดยสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. หนั งสื อและวารสารอิเล็ กทรอนิกส์ (E-book และ E-journal) ที่ให้ บริการโดยส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูลของ ThaiLIS
(HW Wilson, ProQuest, Science Direct, Web of Science, Springerlink, Education Research
Complete) ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล Ebsco ฐานข้อมูล ปริญ ญานิพนธ์และฐานข้อมูลทดลองใช้
อื่นๆ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. ประสานงานกับ ส านั ก หอสมุ ดกลางในการจัด ซื้อ ทรัพ ยากรการเรีย นการการสอน โดยให้
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัยตารา วารสาร (ebook, e-journals) และฐานข้อมูลออนไลน์
2. จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
3. จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
4. ให้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนในบางรายวิชาและบางหั วข้อ มีส่วนในการเสนอแนะในการ
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนการการสอน
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการใช้สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนรู้ต่างๆ เช่น เครื่องมือทางจิตวิทยาของคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และสถาบันพฤติกรรม
ศาสตร์ คอมพิวเตอร์สาหรับการใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยของสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์ แบบวัดทางจิตวิทยาและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ของภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
นอกจากนี้ อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการยังผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอน
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการในวารสารและ
งานประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
6.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
1. ส ารวจและประเมิน ความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอน จากการสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิต อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และแบบสารวจสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
หลักสูตร
2. นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดบริการที่
สนองความต้องการของผู้เรียน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานมี 12 ตัว ซึ่ง ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัว บ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี
ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุ
ไว้ในแต่ละปี
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ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
2560 2561 2562 2563 2564
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 




ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 




กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ห รื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ 




ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน 




ผลการดาเนิ น การของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของหลักสูตรตามแบบ 




มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนั กศึกษาตามมาตรฐานก 




การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 




การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คนได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ 




คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง 




วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) 




ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี 




ต่อคุณ ภาพหลักสู ตรเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 




เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ก่อนการสอน
ก่อนเปิ ดภาคเรียน คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้ส อน ประชุมพิจารณา
โครงการสอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ วางแผนกลยุทธ์
การสอนในแต่ละรายวิชา
2. ระหว่างสอน
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตระหว่างการฟังบรรยายทากิจ กรรม ตรวจสอบความเข้าใจ
ความรู้สึกของนิสิต เกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสนทนา สอบถาม สัมภาษณ์ หรือใช้
แบบสารวจ
3. หลังการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากแบบฝึกหัด ผลงาน และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. นิ สิ ต ประเมิ น การสอนอาจารย์ ในทุ กด้ าน เช่ น กลวิธีการสอน การตรงต่ อเวลา การชี้ แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (http://esurvey.swu.ac.th)
2. การประเมินการสอนแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
และผู้ บั งคั บ บั ญ ชา โดยสั งเกตวิ ธี ส อน สื่ อ การสอน กิ จ กรรม/งานที่ ม อบหมายแก่ นิ สิ ต และความ
สอดคล้องกับโครงการสอน
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต
ผลที่ได้จากการประเมินกลยุทธ์การสอนและทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนที่
กล่าวมาทุกขั้นตอนจะมานามาประมวลร่วมกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน
เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1. ส ารวจภาวการณ์ ได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต โดยสอบถามบั ณ ฑิ ตแต่ ล ะรุ่น ที่ ส าเร็จการศึ กษาเกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาในการหางาน ความเห็นที่มีต่อหลักสูตรในการสร้างความรู้ความสามารถ และความมั่นใจแก่บัณฑิต
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น
2. สารวจความพึงพอใจของผู้ ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่ งแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในระยะต่างๆ
เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 เป็นต้น
3. การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อ ณ สถาบันนั้นๆ
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4. สารวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรือความเห็นชอบอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนิสิต
5. รวบรวมผลงานของนิสิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ ได้แก่
- จานวนผลงานที่ได้รับรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
- จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศ
- จานวนอาสาสมัครในองค์การที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษาประจ าทุ กปี ตามตัว บ่ งชี้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกภาควิชาและ/
หรือนอกสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค
การศึกษา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสรุปผลการดาเนินการรายวิชา และเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา
ในการประชุมของภาควิชาทุกภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้
จากการประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 3 - 5 ปี
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรัชญา
1. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ขอ
ปรับปรัชญาบางส่วน โดยให้ปรับเป็น
“และส่งเสริมให้คนในสังคม” และ
วัตถุประสงค์ข้อ 3 “เพื่อพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมหาบัณฑิตให้
.......”
2. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
เสนอแนะให้มีรายวิชาที่สามารถ
พัฒนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และการสร้างคุณลักษณะของนิสิตใน
การเห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลอื่น เพราะรายวิชา พฐ 502
ปรัชญาทางการศึกษา ทาได้เพียงแค่
“สร้างความตระหนัก” เท่านั้น
ความสาคัญ
1. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ขอ
ปรับข้อความในหน้า 9 บรรทัดที่ 3
เป็นได้เปลี่ยน “สถานะ” เป็น
“สถาบันวิจัย”
2. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
เสนอแนะให้เขียนอธิบายเพิ่มเติมใน
หน้า 10 บรรทัดที่ 10 ประเด็นเรื่อง
ประชากรกลุม่ เจเนอเรชั่น Y
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
เป็นนิสิต
1. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ให้
ข้อสังเกตในหัวข้อการสอบคัดเลือก
เพื่อรับเข้าเป็นนิสิต ในกรณีที่ผู้สมัคร
ไม่ได้เรียนมาทางจิตวิทยา ย่อมสอบ
ได้คะแนนน้อย จึงต้องเรียนวิชา
จิตวิทยาพื้นฐาน แต่หากผู้สมัครมี
พื้นฐานทางจิตวิทยาหรือได้คะแนน
สอบสูง นิสิตจาเป็นต้องเรียนวิชา

การดาเนินการปรับปรุง

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่ได้ปรับแก้ไข

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเขียนอธิบาย
เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y
หลักสูตรได้กาหนดให้ผู้ที่ไม่มี
พื้นฐานทางจิตวิทยา ต้องเรียน
รายวิชา จต 501 จิตวิทยาทั่วไป
และผู้ที่มีพื้นฐานทางจิตวิทยา
มาแล้วในระดับปริญญาตรี
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตาม
ความสมัครใจ

เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับวุฒิจาก
การศึกษามหาบัณฑิตเป็น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทาให้นิสิตไม่
ต้องเรียนรายวิชา พฐ 502
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การดาเนินการปรับปรุง
จิตวิทยาพื้นฐานด้วยหรือไม่
2. รศ.ประณต เค้าฉิม เสนอให้หลักสูตร หลักสูตรไม่ได้ปรับแก้ไขตาม
แนะนารายวิชาที่เป็นพื้นฐานทาง
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
จิตวิทยาเพิ่มเติมให้แก่นิสิต นอกจาก
วิชาจิตวิทยาทั่วไป ตามความ
เหมาะสม

ความเหมาะสมของรายวิชาในแต่ละ
หมวดวิชา (หมวดวิชาพื้นฐานทาง
การศึกษา และหมวดวิชาเอก)
1. รศ.ประณต เค้าฉิม เสนอแนะให้เพิ่ม
จุดดา (ความรับผิดชอบหลัก) ในแผน
ที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ของ
รายวิชา จต 505 ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ข้อ 2 และ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่
เกี่ยวกับ จริยธรรมกับจริยศึกษา
2. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชา
จต 502 จิตวิทยาการเรียนรู้ ประเด็น
คาว่า “การออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้” ว่าเป็น
แบบฝึกหัดใช่หรือไม่ และเมื่อนิสิต
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
แล้ว มีการนาไปใช้ต่อยอดหรือไม่
3. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
เสนอแนะให้ใช้คาศัพท์เหมือนกันใน
การเขียนคาอธิบายรายวิชา จต 513
จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ไม่ควร
ใช้คาว่า “การสูงวัย” “ผู้สูงอายุ”
สลับกันไปมา

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหลักสูตรปรับ
คาอธิบายรายวิชา จต 502 ใหม่
เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหลักสูตรเรียบ
เรียงคาอธิบายรายวิชา จต 513
ใหม่

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
แม้ว่าหลักสูตรไม่ได้เขียนอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ในเล่ม
หลักสูตร แต่หลักสูตรได้คิดแนว
ทางแก้ไข โดยจะเสนอแนะให้นิสิต
เรียนรายวิชา จต 502, จต 503, จต
504 และ จต 505 ซึ่งเป็นรายวิชาใน
หมวดความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา
เพิ่มเติม
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4. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้
ข้อสังเกตในความซ้าซ้อนของการ
การเรียนรายวิชา จต 521 สถิติเพื่อ
การวิจัยทางจิตวิทยา 1 และ พฐ
501 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
แม้ว่าคาอธิบายรายวิชาจะมีความ
แตกต่างกัน แต่หากนิสิตไม่ต้องเรียน
รายวิชา พฐ 501 นิสิตจะได้มีโอกาส
เรียนวิชาจิตวิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1 วิชา
5. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
เสนอแนะให้นิสิตมีโอกาสมี
ประสบการณ์ตรงกับบุคคลในวัย
ต่างๆ เช่น ผ่านการทารายงาน
กิจกรรมในวิชาที่เรียน หรือ
การศึกษา/วิจัย (ที่ไม่ใช่ thesis)
เนื่องจากการมีประสบการณ์ตรงทา
ให้มีความลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน

แผนการศึกษาและจานวนหน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษา
1. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนการศึกษาใน
รายวิชา พฐ 501 และ จต 521 ว่า
วิชา พฐ 501 เป็นวิชาพื้นฐาน
มากกว่า น่าจะเรียนก่อน จต 521
ความเหมาะสมและความชัดเจนของ
รายละเอียดเนื้อหาวิชา
1. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
เสนอแนะให้ทบทวนการเขียน
คาอธิบายรายวิชา พฐ 502 ปรัชญา
ทางการศึกษา

การดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรไม่ได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจากเนื่องจากหลักสูตรได้ปรับ
วุฒิจากการศึกษามหาบัณฑิตเป็น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทาให้นิสิตไม่
ต้องเรียนรายวิชา พฐ 501 แล้ว

หลักสูตรไม่ได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจากในการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรได้มีการจัดให้
นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ และการค้นคว้า
เพื่อนการทารายงาน ตลอดจน
การศึกษาดูงาน ซึ่งถือเป็น
ประสบการณ์ตรงที่นิสิตจะได้มี
โอกาสเรียนรู้อยู่แล้ว นอกจากนี้
หลักสูตรยังจัดโครงการเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของนิสิตในการมี
ประสบการณ์ตรงกับบุคคลวัยต่างๆ
อีกด้วย

หลักสูตรไม่ได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจากหลักสูตรได้ปรับวุฒิจาก
การศึกษามหาบัณฑิตเป็น
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทาให้นิสิตไม่
ต้องเรียนรายวิชา พฐ 501 ส่งผลให้
นิสิตสามารถเรียนวิชา จต 521 สถิติ
เพือ่ การวิจัยทางจิตวิทยา 1 ในภาค
การศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 เช่นเดิม

หลักกสูตรไม่ได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา พฐ 502 และ
หลักสูตรได้ปรับวุฒิจากการศึกษา
มหาบัณฑิตเป็นศิลปศาสตรมหา
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การดาเนินการปรับปรุง

2. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
เสนอแนะให้ทบทวนการเขียน
คาอธิบายรายวิชา จต จต 513
จิตวิทยาผู้ใหญ่และการสูงวัย
3. รศ.ประณต เค้าฉิม เสนอให้เติมคาว่า
ในสาขาจิตวิทยา ในคาอธิบาย
รายวิชา จต 691 หน้า 31 เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการเลือกเรื่องมา
ศึกษา
4. รศ.ประณต เค้าฉิม เสนอแนะให้เพิ่ม
คาว่า “เพื่อ” หลังคาว่าภาคสนาม
หน้าข้อความ หาแนวทาง รวมทั้ง
ประเด็นความชัดเจนในการเลือก
หัวข้อศึกษาวิจัยในคาอธิบายรายวิชา
จต 682 หน้า 30
5. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
เสนอแนะให้ทบทวนการเขียน
คาอธิบายรายวิชา จต 684 การปรับ
พฤติกรรม เนื่องจากคาอธิบายกว้าง
เกินไป
ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้ขอ
สังเกตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อ 3
เรื่องความสามารถในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการว่า
หลักสูตรได้มีการกล่าวถึงตรงไหน
บ้างหรือไม่ หรือแทรกอยู่ใน
กระบวนการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไป
1. รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ให้
ข้อเสนอแนะให้นิสิตได้มีโอกาสฝึก
ปฏิบัติภาคสนามมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหลักสูตรเรียบ
เรียงคาอธิบายรายวิชา จต 513
ใหม่
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
บัณฑิต ทาให้นิสิตไม่ต้องเรียน
รายวิชา พฐ 502

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหลักสูตรเรียบ
เรียงคาอธิบายรายวิชา จต 684
ใหม่

หลักสูตรไม่ได้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากหลักสูตร
ได้มีการรับฟังข้อเสนอแนะจาก

เนื่องจากหลักสูตรสอดแทรก
กระบวนการฝึกให้นิสิตได้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ไว้ในการเรียนแต่ละ
รายวิชาอยู่แล้ว เช่น จต 512
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น และ จต 682
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ควรมีต่อท้ายในคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ผู้สอนได้คานึงถึงเรื่องนี้

การดาเนินการปรับปรุง
ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งล้วนแต่อยากให้นิสิตได้
มีโอกาสฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น
ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ปรับแก้
คาอธิบายรายวิชาที่เอื้อให้นิสิตได้
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม เช่น วิชา จต
512 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น หรือ
จต 625 การวิจัยเชิงคุณภาพใน
จิตวิทยา เป็นต้น
2. ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี ให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ข้อเสนอแนะให้มีการทบทวน
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหลักสูตรได้
หลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการที่เปิด ศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา
สอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและ พัฒนาการที่เปิดสอนใน
ต่างประเทศ สรุปประเด็นสาคัญ
มหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในและ
เกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยาพัฒนาการ ต่างประเทศ เพื่อปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
หลักสูตรและรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ
ทันสมัยและสามารถผลิตบัณฑิต
ที่สอดรับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตได้

เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
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รายงานการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ลาดับ

รายการตรวจสอบ

เหมาะสม

1

ชื่อหลักสูตร

2
3

4

ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1
(รศ.ดร.ดวงเดือน
ศาสตรภัทร)

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2
(รศ.ประณต เค้าฉิม)

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3
(ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี)



-

-

ชื่อปริญญา
ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร




ความสาคัญ



- ขอปรับเป็น “และ
ส่งเสริมให้คนในสังคม”
เหตุผลเหมือนของ
ปริญญาตรี วัตถุประสงค์
ข้อ 3 “เพื่อพัฒนาบุคคา
กรที่เกี่ยวข้องกับ
มหาบัณฑิตให้.......”
- ขอฝากในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม ว่า
ควรมีวิชาที่สามารถ
พัฒนาในเรื่องนี้ได้ และ
ขอชื่นชมที่นาการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มาใช้ พร้อมมีฐานวิชา
พฐ502 ปรัชญาทาง
การศึกษามาสนับสนุน
แต่เสียดายที่ในรายวิชา
เป็นเพียงแต่ “สร้างความ
ตระหนัก” เท่านั้นมันมิได้
ลงลึกเข้าไปในจิตใจของ
นักศึกษาในการเห็น
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลอื่น
- ขอปรับในหน้า 9

- ชื่อหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดี เนื่องจากมี
การเรียนวิชาทางการ
ศึกษา
- ชื่อสาขาเหมาะสมดี
เพราะจิตวิทยา
พัฒนาการเป็นสาขา
สากล ตามที่สมาคม
จิตวิทยาแห่งอเมริกา
(APA) กาหนดไว้
ปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรกับ
ความสาคัญ มีความ
สอดคล้องกันดี

-

-

-
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ลาดับ

รายการตรวจสอบ

เหมาะสม

ไม่
เหมาะสม

5

คุณวุฒิและ
คุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้าเป็น
นิสิต

6

โครงสร้าง

หลักสูตร
6.1 หมวดวิชา
พื้นฐานทาง
การศึกษา
6.2 หมวด
วิชาเอก
- วิชาสถิติและ
วิจัย
- วิชาเฉพาะ
ความเหมาะสม


ของรายวิชาในแต่
ละหมวดวิชา
7.1 หมวดวิชา
พื้นฐานทาง
การศึกษา

7

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1
(รศ.ดร.ดวงเดือน
ศาสตรภัทร)

บรรทัดที่ 3 เป็นได้
เปลี่ยน “สถานะ” เป็น
สถาบันวิจัย
- ในหน้า 10 บรรทัดที่
10 ไม่ทราบว่าประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y ได้ใส่
เข้ามาเพื่อต้องการ
อธิบายอะไร
- มีคาถามในหน้า 15
ตรงปัญญาที่ 1 คือ รับ
ปริญญาตรีทุกสาขา และ
มีการสอบคัดเลือก
คาถามคือ กรณีทผี่ ู้สมัคร
ไม่ได้เรียนมาทางจิตวิทยา
การสอบก็ได้คะแนนน้อย
ในกรณีนี้เห็นด้วยว่าควร
เรียนจิตวิทยาพื้นฐาน แต่
ถ้ามีผู้สอบทีเ่ รียน
จิตวิทยามา คะแนนผล
การสอบดี แล้วยังจะให้ผู้
นั้นเรียนจิตวิทยาพื้นฐาน
ด้วยหรือ หรือควรมี
วิธีการอื่นอย่างไร
- ดี เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่เป็นฐานให้
หมวดวิชาเอก

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2
(รศ.ประณต เค้าฉิม)

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3
(ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี)

เหมาะสมดี เพราะเปิด
โอกาสให้ผู้ที่จบจากทุก
สาขาวิชาสามารถถมา
เรียนได้ และมีการเรียน
ปรับพื้นฐานสาหรับผู้ที่
ไม่ได้จบสาขาจิตวิทยามา
โดยตรง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจเสนอให้
นิสิตเรียนวิชาที่น่าสนใจ
เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
จิตวิทยาทั่วไปได้ตาม
ความเหมาะสม

-

-

-

-

-ทางภาควิชามีวิชา จต
521 แล้ว จาเป็นต้องให้
นิสิตไปเรียนวิชา พฐ
501 ด้วยหรือ น่าจะมี
ความซ้าซ้อนกัน (แม้ว่า
คาอธิบายรายวิชาจะดู

- ผู้เรียนน่าจะมีความรู้
ทางสถิติที่จะนาไปใช้ใน
งานวิจัยได้เป็นอย่างดี
- จต 502 จิตวิทยาการ
เรียนรูค้ าว่า “การ
ออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้” เป็น
แบบฝึกหัดใช่หรือไม่
สงสัยว่าทาแล้วนาไปใช้
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ลาดับ

รายการตรวจสอบ

เหมาะสม

7.2 หมวด
วิชาเอก
- วิชาสถิติและ
วิจัย
- วิชาเฉพาะ

8

9

10

11

แผนการศึกษา

และจานวนหน่วย
กิตในแต่ละภาค
การศึกษา
ความเหมาะสม

และความชัดเจน
ของรายละเอียด
เนื้อหาวิชา

ลาดับและความ
ต่อเนื่องของ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ความสอดคล้อง
ของเนื้อหา
รายวิชากับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1
(รศ.ดร.ดวงเดือน
ศาสตรภัทร)

ต่อหรือไม่อย่างไร
- ใน จต 513 จิตวิทยา
ผู้ใหญ่และการสูงวัย มีคา
ว่า “พฤติพลัง” ขอชมว่า
คานี้เพราะ แต่ถ้าจะให้
เหมาะควรใช้ให้เหมือนๆ
กันทั้งรายวิชา ไม่ควรมี
การ สูงวัย สูงอายุ
สลับกันไป
ดีแล้วค่ะ

- ดูวิชา พฐ 502 ปรัชญา
ทางการศึกษา
- ดูวิชา จต 513 จิตวิทยา
ผู้ใหญ่และการสูงวัย ดังที่
กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น
นอกนั้นชัดเจนและ
เหมาะสม



ทาได้ดีแล้ว



- ได้กล่าวมาแล้วในลาดับ
3 นอกนั้นสอดคล้องดี

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2
(รศ.ประณต เค้าฉิม)

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3
(ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี)

แตกต่าง) ถ้าไม่ต้อง
เรียนวิชา พฐ 501 นิสิต
จะได้มีโอกาสเรียนวิชา
จิตวิทยาเพิ่มขึ้นอีก 1
วิชา

-

- หน้า 27 วิชา จต 504
แก้ ทฤษฏี เป็นทฤษฎี
- หน้า 31 วิชา จต 691
เสนอให้เติมคาว่า ใน
สาขาจิตวิทยา เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการเลือก
เรื่องมาศึกษา
- หน้า 30 วิชา จต 682
เสนอให้เติมคาว่า “เพื่อ”
หลังคาว่าภาคสนาม
หน้าข้อความ หาแนวทาง

ทาไมวิชา พฐ 501 มาที
หลังวิชา จต 521 วิชา
พฐ 501 น่าจะพื้นฐาน
กว่า
- วิชา จต 684
คาอธิบายรายวิชา
ตอนต้นดูกว้างๆ

เนื้อหารายวิชา
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร สงสัยเพียง
ประเด็นของ “สามารถ
ถ่ายทอด............” ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ข้อ 3
มีการกล่าวถึงตรงไหน
บ้างหรือเปล่า หรืออยู่
ในกระบวนการเรียน
การสอนแล้ว
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ลาดับ

12

รายการตรวจสอบ

เหมาะสม

ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
หลักสูตรครั้ง
ต่อไป



ไม่
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1
(รศ.ดร.ดวงเดือน
ศาสตรภัทร)

- ขอฝากการเรียนที่ให้
นักศึกษาได้ออก
ภาคสนามมากขึ้น ถ้า
เป็นไปได้ควรมีต่อท้าย
รายวิชาเพื่อให้ผสู้ อนได้
คิดถึงเรื่องเหล่านี้ เพราะ
นักศึกษาที่มาประชุมครั้ง
หนึ่งที่ สกอ.จัด ได้
ออกมาพูดเองว่าอยากให้
เป็นการเรียนที่พวกเขาได้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มีอาจารย์คอยดูแล
- นอกนั้นก็ต้องขอชื่นชม
คณะกรรมการที่ทางาน
ว่าทาได้ละเอียดดี ผลจาก
การใช้หลักสูตรนีไ้ ป คณะ
อาจารย์ก็คงเห็นภาพว่า
จะปรับหลักสูตรได้
อย่างไร

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2
(รศ.ประณต เค้าฉิม)

ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3
(ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์
ชัววัลลี)

ถ้าจะมีการทบทวน
หลักสูตรจิตวิทยา
พัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
หรือเด่นทางนี้ อาจเป็น
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ แล้วสรุป
เป็นประเด็นสาคัญ
ออกมา จะทาให้เห็นว่า
เราได้ศึกษาสถานการณ์
การศึกษาสาขาวิชานี้
มาแล้ว และมีความ
ทันสมัยทัดเทียมกับ
นานาชาติ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 1
ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 2
1. แผนที่กระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ในหน้า 46 ตรงรายวิชา จต 505 เสนอให้เพิ่ม จุดดา (ความรับผิดชอบหลัก) ในคุณธรรม จริยธรรม
ข้อ 2 และ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับ จริยธรรมกับจริยศึกษา
2. หน้า 30 วิชา จต 682 บรรทัดแรก ตรง “โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่างๆของ
หลักสูตร.....” เท่าที่พิจารณาดูรายวิชาต่าง ๆ พบว่ารายวิชาที่ทาให้ได้องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย ยังมีไม่มาก ถ้านักศึกษาได้เรียนวิชาจิตวิทยาการศึกษา
น่าจะได้องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นต่อการเรียนวิชานี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3
1. นอกจากเนื้อหาเรื่องพัฒนาการมนุษย์แล้ว นิสิตจะมีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกับบุคคลในวัยต่าง ๆ
ไหม เช่น ผ่านการทารายงาน กิจกรรมในวิชาที่เรียน หรือการศึกษา/วิจัย (ที่ไม่ใช่ thesis) การมีประสบการณ์
ตรงทาให้มีความลึกซึ้งในสิ่งที่เรียน
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร

รายงานการประชุมโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) :
รับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร มุมมองจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ครั้งที่ 2 / 2559 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 222 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ มศว
รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯ ที่เข้าร่วมการประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
อ.ชญานุช ลักษณวิจารณ์
อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ
อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ที่เข้าร่วมการประชุม
1. นางสาวพัชรมณฑ์ คฌาน
2. นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล
3. นางสาววรา เหลืองชัยกุล
4. นางสาวดารวันต์ รักสัตย์
5. นางอมราพร สุรการ
6. นางสาวทิตญดา โภชนจันทร์
7. นายคณินธร ล้อคา
8. นางสาวนิสารัตน์ อินทรประสาท
9. นางสาวรัตติยาพร ทองญวน
10. นางสาวพิมพ์นภัสสรา หงษ์จ้อย
11. นางสาวศิริพร นครชัย
12. นายปิติณัช สมบัติหอม
13. นางสาวศิริรัตน์ วุฐิสกุล

ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์ปัจจุบัน

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม (มีราชการอื่นและ/หรือลาประชุม)
1. ผศ.ธีระชน พลโยธา
กรรมการ

103
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประเด็นคาถามและคาตอบในการประชุมสาหรับนิสิตปัจจุบัน
1. ความพึงพอใจต่อวิชาเรียนในหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการ
1.1 เนื้อหาวิชาทางจิตวิทยา มีความพึงพอใจ แต่นิสิตปัจจุบันคิดว่าเนื้อหาวิชาทางการศึกษาบางวิชาไม่
ค่อยโอเคเท่าไรนัก เช่น ศษ500 การศึกษากับชีวิต มีเนื้อหาทับซ้อนกับ FE ปรัชญาการศึกษา (ซึ่งน่าสนใจและ
ชอบเรียนกว่า) และใช้เวลาในการเรียนเยอะมากจนกินเวลาทางานของวิชาอื่น ส่วนนิสิตรุ่นพี่ชอบวิชาทาง
การศึกษามาก เพราะอาจารย์ผู้สอนได้ให้มุมมองจิตวิทยาในแนวการศึกษา เหมือนเปิดโลกใหม่ คิดว่าเป็น
ความรู้ของคนที่เรียน กศ.ม.
1.2 ชอบการปรับพื้นฐานก่อนเรียน เป็นการปูพื้นที่ดี
2. ความเหมาะสมของแผนการเรียนหรือรายวิชาที่หลักสูตรจัดให้
2.1 เทอม 1 ปี 1 ควรเรียนทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ควบคู่กับจิตวิทยาทั่วไป เพราะจะทาให้นิสิตเห็น
ภาพของการเรียน เข้าใจการหาหัวข้อและตัวแปรในการทาวิจัย
2.2 (บอล) ปูพื้นจิตวิทยาไว้เทอม 1 ปี 1 และเรียนทฤษฎีจิตวิทยาไว้เทอม 2 ปี 1 โอเคแล้ว เพราะจา
เนื้อหาไม่ได้เลย ปรับสมองในการเรียนยากมาก
2.3 (กิ๊ฟ) เรียนจิตวิทยาพื้นฐานเทอม 1 อยากให้อาจารย์สอดแทรกทฤษฎีจิตวิทยาในจิตวิทยาพื้นฐาน
ไปเลย เพื่อให้นิสิตเข้าใจลึกขึ้น รวมทั้งมีการอบรมโครงสร้างของวิชาจิตวิทยาก่อนเรียน นิสิตจะได้เห็น
ภาพรวมของวิชานี้
2.4 (ดิสนีย์) วิชาปรับพื้นฐาน จิตวิทยาพื้นฐาน มีเนื้อหาโอเคแล้ว แต่ระยะเวลาในการเรียนที่ค่อนข้าง
กระชั้น เรียนก่อนเปิดภาคเรียน ทาให้นิสิตเกิดความล้า เรียนไม่เข้าใจมากเท่าที่ควร อยากให้เพิ่มเวลาเรียนให้
เหมาะกับเนื้อหาที่เยอะ
2.5 (ออย) ลาดับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ที่อาจารย์สอน มีความสับสน เพราะเรียนทฤษฎีสมัยใหม่
ก่อน แล้วย้อนไปเรียนทฤษฎีสมัยเก่า อยากให้เรียงลาดับทฤษฎีจากเก่าไปมาใหม่
2.6 การเรียนปรับพื้นฐานสาหรับคนที่ไม่ได้จบป.ตรี จิตวิทยา ควรแนะนาหรืออบรมให้เห็นภาพรวม
ของทฤษฎีจิตวิทยาและพัฒนาการก่อน
3. การรับนิสิตเข้าเรียน
3.1 เปิด open ให้นิสิตทุกสาขาได้เรียน ไม่มีอุปสรรคในการเรียน แต่ช่วยเสริมความรู้ให้กันได้
3.2 นิสิตทุกสาขาอาขีพ ควรเรียนจิตวิทยา และนาไปใช้ประโยชน์ ประยุกต์ในการทางาน
4. อยากให้หลักสูตรเพิ่มหรือลดรายวิชา
4.1 อยากให้เพิ่มวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ เช่น การปรับพัฒนาการ การกระตุ้นพัฒนาการ
การใช้แบบวัดทางพัฒนาการ (สอนให้รู้ ให้ทราบเท่านั้น) เทคนิคการให้ปรึกษาด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
(counseling) จิตวิทยาครอบครัว-จิตวิทยาชุมชน (เพราะมองว่ามีผลต่อพัฒนาการ) จิตวิทยาการศึกษา(ในแง่
การพัฒนาพฤติกรรม เป็นภาคผนวกระหว่างครูกับนักจิตวิทยา) จิตวิทยาพัฒนาการทางสมอง (มองอานาจการ
ควบคุมของสมองและจิตใจที่มีต่อพฤติกรรม) การใช้กิจกรรมบาบัด-ดนตรี ศิลปะ
4.2 วิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นสาหรับการประเมินพัฒนาการเด็ก น่าจะมีการ
ฝึกปฏิบัติ ประเมินเด็ก ฝึกบาบัด ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ ควบคู่กับการเรียนในห้องเรียน
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4.3 ในแง่ของความเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ ดูเป็นศาสตร์เฉพาะทางมากกว่าการศึกษาพิเศษ
โดยเฉพาะถ้าเน้นให้มี intern (ฝึกงาน) เป็นวิชาบังคับ เพิ่มการฝึกงาน ให้เป็นวิชาบังคับ และบางหน่วยงาน
ต้องการให้ฝึกในช่วงปิดเทอม เป็นระยะต่อเนื่อง 1-3 เดือน เช่น ราชานุกูล แต่อีกส่วนคิดว่าให้เป็นวิชาเลือก
ตามเดิมดีแล้ว เพราะนิสิตที่ทางาน อาจไม่มีเวลาไปฝึกงานระยะยาว
4.4 (ดิสนีย์) ชอบวิธีการสอนของวิชาจิตวิทยาเด็กและจิตวิทยาผู้ใหญ่ เพราะทาให้เข้าใจพัฒนาการ
4.5 การศึกษาดูงาน ทาให้เห็นของจริง ยิ่งได้เรียนเนื้อหาวิชามาแล้ว และไปดูงาน
4.6 วิชาสถิติขั้นสูง เก็บไว้ให้เลือกเรียน
4.7 การวิจัยทางจิตวิทยา ควรเรียนหลังจากวิชาวิจัยทางการศึกษา เพราะเนื้อหาบางส่วนมีความ
คล้ายคลึงกัน ทาให้นิสิตเกิดความสับสน
4.8 ควรแยกเป็นการวัด-การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาคลีนิก และการวัดตัวแปรในงานวิจัย
4.9 การเรียนพื้นฐาน อาจจะมีการเรียนขั้นตอนในการทาวิจัย 3 บท 5 บท เพื่อให้นิสิตเข้าใจว่าต้องทา
อะไร
4.10 อยากให้แยกเรียนจิตวิทยาเด็ก 1 จิตวิทยาวัยรุ่น 1 จิตวิทยาผู้ใหญ่ 1 จิตวิทยาผู้สูงอายุ 1 แยกกัน
ไปเลย และให้มีการดูงาน ควบคู่กับการสอนทฤษฎี
4.11 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ให้นิสิตไปศึกษาทฤษฎีที่สนใจและมารายงาน ทาให้นิสิตเกิดปัญหาใน
การจับประเด็นของทฤษฎีจิตวิทยา ไม่เห็นการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีอื่นๆ จึงอยากให้มีสรุปแก่นของทฤษฎี
โดยอาจารย์ผู้สอน การยกตัวอย่างจริงกับเนื้อหาทฤษฎี
4.12 สัมมนาพัฒนาการ รูปแบบการสอนที่ให้นิสิตหาหัวข้อได้เลยภายในเทอมนั้น เป็นรูปแบบที่ดี
โดยเฉพาะการที่อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาและให้ข้อคิดเห็นแก่นิสิต
4.13 วิชาพัฒนาการ น่าจะเชิญแพทย์เฉพาะทาง กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางพัฒนาการและพฤติกรรม
เพราะจะได้มุมมองที่เติมเต็มพอดี
4.14 การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บไว้ มีนิสิตบางคนอยากเรียน
4.15 จิตวิทยาการเรียนรู้ เก็บไว้ แต่เป็นวิชาเลือก
4.16 Life-span เก็บไว้ก่อน เพราะเป็นเรื่องที่เกิดในชีวิตจริงเยอะมาก แต่ไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไร
4.17 สัมมนาปัญหาพฤติกรรม เป็นวิชาเลือก
4.18 จิตวิทยาเด็กพิเศษ ดี ควรเก็บไว้ แต่ควรแยกเนื้อหาส่วนของการศึกษาพิเศษออกไปบ้าง และเสริม
ในส่วนของการใช้จิตวิทยาส่งเสริม เน้นการกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมให้มากขึ้น อาจต้องหาผู้สอนที่
มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ
4.19 จริยธรรมกับจริยศึกษา ควรจะสอดแทรกเนื้อหาไปในทุกรายวิชา ถ้ามีวิชาที่น่าสนใจกว่า ก็จะไม่
เลือกเรียน ควรลดทิ้งไป แต่ถ้าไม่มีตัวเลือก ก็เรียนได้
4.20 ทฤษฎีบุคลิกภาพ เก็บไว้
4.21 การสร้างหลักสูตร มีนิสิตอยากเรียน เป็นเนื้อหาส่วนของ HR
4.22 Sensitivity training วิชาดูน่าสนใจ เก็บไว้
4.23 พุทธศาสนา เก็บไว้
4.24 การศึกษาอิสระ เก็บไว้
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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5.1 กิจกรรมพบปะรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาแนะนาการเตรียมตัวในการทางานหรือฝึกงานใน
สายงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต
5.2 ค่ายพัฒนาการศักยภาพเด็และวัยรุ่น โดยให้นิสิตเป็นผู้ดาเนินงานค่าย แนวค่ายปล่อยจิต
5.3 อบรมบุคลิกภาพ ฝึกการวางตัวในการทางาน
6. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ
6.1 มนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ มีน้าใจ รู้จักช่วยเหลือคนอื่น
6.2 เป็นกัลยาณมิตร มีความยืดหยุ่นต่อการจัดการตัวเอง รู้จักปรับใจตัวเอง
6.3 กระตุ้นพัฒนาการเป็น สามารถปฏิบัติได้จริง ใช้งานได้
6.4 ทางานที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของสังคมได้ เพราะคนทั่วไปยังไม่รู้ว่ามีหลักสูตรจิตวิทยา
พัฒนาการ และมีความเชี่ยวชาญด้านไหน ซึ่งถ้าหลักสูตรมีความชัดเจนในจุดแข็งนี้ จะทาให้คนรับรู้เกี่ยวกับ
สาขานี้มากขึ้น
7. วุฒิ กศ.ม.
7.1 ในสายงานการศึกษา กศ.ม.ถือว่าโอเค แต่ถ้าในสายงานวิชาชีพ ไม่สามารถใช้งานอะไรได้ แต่ไม่รู้
จะเปลี่ยนเป็นอะไรดี
7.2 การเรียนเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า ไม่ใช่การศึกษา
7.3 ในการทางาน การสมัครงาน จะดูที่transcript ดูรายวิชาที่เรียนมากกว่า
7.4 ใช้สมัครสอบ ก.พ. ก็ไม่ได้ เพราะสาขาวิชาที่จบมา ไม่ตรงสายงานทางแพทย์
ประเด็นคาถามและตอบในการประชุมสาหรับศิษย์เก่า
1. สถานะปัจจุบันของจิตวิทยาพัฒนาการ
1.1 คนทั่วไป (มุมบริษัทเอกชน) จะยังไม่ค่อยทราบว่าจิตวิทยาพัฒนาการคืออะไร เรียนอะไรบ้าง
ในขณะที่จะทราบถึงศาสตร์ด้านจิตวิทยามากกว่า อย่างไรก็ตาม คนจะชอบถามว่าเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ จะ
มีความรู้ด้านไหนบ้าง และเมื่อทราบแล้ว จะถามเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมากขึ้น
1.2 แต่ในสายจิตวิทยา จะทราบว่าจิตวิทยาพัฒนาการ มศว เรียนอะไร ค่อนข้างมีชื่อเสียง และมี
แนวโน้มอยากได้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเด็ก ส่วนการทางานในสายโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (วาว) จะมี
คนไข้มาเข้ารับบริการค่อนข้างสูง ซึ่งศิษย์เก่าที่เรียนจบไป จะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ ต้องให้
นักจิตวิทยาคลีนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นผู้กระตุ้นพัฒนาการ (แอม) มองว่าการทางานด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ จะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยมากกว่า ซึ่งในหน่วยงานด้านสุขภาพจิต ผู้กระตุ้น
พัฒนาการจะเป็นพยาบาล เพราะไม่มีนักจิตวิทยาคลีนิก
1.3 ในแง่องค์ความรู้ คนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาการมักเป็นแพทย์และพยาบาล ไม่ใช่นักจิตวิทยา
พัฒนาการ ซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ เน้นทฤษฎีเยอะมาก แต่ไม่ได้สอนปฏิบัติ ซึ่งจะต่างจากคณะพยาบาลที่
จะมีวิชาให้นิสิตพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติกระตุ้นพัฒนาการและทางานร่วมกับเด็ก
1.4 นักกิจกรรมบาบัดในศูนย์สุขภาพ กทม. มีความสามารถในการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก แต่ขาด
วิชาการปรับพฤติกรรมและการให้คาปรึกษาแก่คนไข้ ซึ่งนักจิตวิทยาพัฒนาการมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
พัฒนาการแน่นมาก จึงควรสอนเนื้อหาวิชาเหล่านี้ควบคู่กัน รวมทั้งวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษก็มีความสาคัญมาก
ซึ่งควรสอนต่อไป
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1.5 การทางานในโรงพยาบาล (วาว) มักมีคาถามเกี่ยวกับพัฒนาการจากผู้ปกครองค่อนข้างมาก เช่น
LD สงสัยว่าพัฒนาการล่าช้า ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการคัดกรอง ในแง่ของการให้คาปรึกษา ไม่ใช่การใช่
เครื่องมือ และให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและทดสอบ ใช้ WISC , Rorsarch ฉบับเด็ก เป็นเครื่องมือทดสอบ ส่วน
หน้าที่ของนักจิตวิทยาจะเป็นคนแนะนา ให้แนวทางในการจัดการกับเด็กแก่ผู้ปกครอง เช่นเดียวกับการคัด
กรองในโรงเรียน จะมีคู่มือคัดกรองเด็กพิเศษเบื้องต้น (IQ, EQ, LD, ADHD) ให้ครูไว้คอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก
และจากนั้นจึงแจ้งผู้ปกครอง และแนะนาให้พาเด็กไปพบแพทย์เฉพาะทางต่อไป
1.6 (กนกพร) ทางานในศูนย์วิชาการ ทาหน้าที่ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด และจัดอบรมตาม
นโยบายและโครงการ(ตามปัญหาที่เกิดขึ้น) ซึ่งการเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ จะเน้นเรื่องวิจัย ทาให้เห็นปัญหา
ในภาพรวมและการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีกว่านักจิตวิทยาคลีนิก ที่จะเก่งในการทาเคสมากกว่า ทั้งนี้การ
ทางานกับการเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ อาจจะยังไม่ตรงสายงานกันมากนัก ขึ้นอยู่กับงานที่เข้าไปทาด้วย
2. ทิศทางและแนวโน้มของจิตวิทยาพัฒนาการ
2.1 แนวโน้มควรเน้นการฝึกปฏิบัติและการให้คาปรึกษามากขึ้น และยังเป็นหลักสูตรที่มีความจาเป็น
และต้องการอยู่ โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่กาลังขยายตัวในอนาคต เห็นได้จากบ้านพักคนชราของเอกชนที่เปิด
มากขึ้น
2.2 จิตวิทยาพัฒนาการยังมีความน่าสนใจอยู่ ควรจะมีจุดเด่นที่ผลักดันหลักสูตรให้เข้มแข็ง พาวิชาที่มา
เติมเต็มหรือตอบโจทย์และความต้องการของสังคม เช่น การตรวจวัดพัฒนาการที่ถูกต้อง พยายามทาหลักสูตร
ให้นิสิตที่เรียนเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเรียนจบไปแล้ว สามารถการันตีได้ว่านิสิตสามารถประกอบวิชาชีพได้
2.3 สาหรับนิสิตที่ไม่ได้เรียนหรือมีพื้นฐานทางจิตวิทยา สามารถเรียนได้ หากมีความสนใจเป็นทุน
3. การรับนิสิตที่เข้ามาศึกษา
3.1 ในกรณีนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางจิตวิทยามาก่อน ควรมีการเรียนปรับพื้นฐาน จต501 จิตวิทยา
พื้นฐานก่อน (วาว) ควรเพิ่มวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการรับรู้ หรือเพิ่มชั่วโมงเรียนในส่วนนี้มากขึ้น
(เกด) เพิ่มน้าหนักการเรียนทฤษฎีจิตวิทยาใหม่ๆให้เพิ่มขึ้น เพิ่มการเรียนปรับพื้นฐานเป็น 2 วิชา – จิตวิทยา
พื้นฐาน 1 และ 2 เผื่อนิสิตจะได้สอบถามความรู้จากอาจารย์ผู้สอนได้
3.2 การกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร แบบopen ไม่จากัดแค่สาขาจิตวิทยา ผู้เรียนไม่ได้มีอุปสรรค
อะไรในการเข้าเรียน เนื่องจากคนที่เรียนจบปริญญาตรีทางจิตวิทยาโดยตรง มักไม่ค่อยมาเรียนต่อจิตวิทยา
พัฒนาการ เพราะเป็นศาสตร์ที่กว้าง แต่หากนิสิตเรียนจบป.ตรี จิตวิทยา อาจจะpass วิชาปรับพื้นฐานไปได้
4. การเรียนจิตวิทยา ได้เปรียบกว่าอย่างไร
4.1 การเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ ได้ความรู้เรื่องการวิจัยเยอะมาก ทาให้ได้เปรียบมาก แต่ขาดการ
เรียนปฏิบัติ จึงควรเพิ่มด้านนี้
4.2 การเรียนจิตวิทยา เป็นการต่อยอดความคิด ได้ประยุกต์ความคิดเรื่องวิจัยในการทางาน ทาให้เขียน
เชิงวิชาการได้ดีขึ้น
4.3 ทฤษฎีแน่นมาก วิจัยก็แน่นมาก แต่ปฏิบัติไม่ได้เลย ทั้งที่กลยุทธ์ของกระทรวงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับจิตวิทยาพัฒนาการ เราควรจะสกรีนได้ พัฒนาได้ ส่งเสริมได้ เพราะพัฒนาการเป็นศาสตร์ที่กว้าง ใช้ได้ทุก
ช่วงวัย และเป็นความสามารถของผู้เรียนที่จะทาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับอาชีพที่ตนเองทาอยู่ เช่น
สื่อสารมวลชน การลงชุมชน การเป็นครู
5. การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
5.1 วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาทุกช่วงวัย ได้ใช้ประโยชน์เยอะมาก ในทุกสายอาชีพ
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5.2 วิชาวิจัย เด่นมาก ศิษย์เก่าจะโดนเรียกให้ไปช่วยทาวิจัยเสมอ
5.3 การศึกษาอิสระ จุดแข็งของหลักสูตร เป็นพื้นฐานในการค้นหา ค้นคว้า การทาปริญญานิพนธ์และ
สารนิพนธ์
6. อาชีพที่นิสิตที่เรียนหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการสามารถทาได้หลังจบหลักสูตร
6.1 เพิ่มสาธารณสุข ผู้ให้คาปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์ อาจารย์และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา
6.2 ปรับ งานบริหารบุคคล เป็น ทรัพยากรบุคคล (HR)
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
7.1. เพิ่มการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกและมุมมองของนิสิต เพราะจะทาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
7.2 ทาค่าย ให้นิสิตป.โท เป็นผู้นาค่าย ลงไปทาประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น ค่ายกระตุ้นพัฒนาการ ค่าย
ตรวจวัดพัฒนาการ
7.3 ทากิจกรรมตรวจวัดพัฒนาการเด็ก เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการใช้เครื่องมือ อาจจะหาห้องสัก 1 ห้องใน
สถาบัน และติดประกาศประชาสัมพันธ์ จะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง และนิสิตได้ฝึกปฏิบัติด้วย
8. รอยต่อของหลักสูตรในแต่ละรุ่น
8.1 อ.ดวงเดือน จะเน้นทฤษฎีและความรู้มาก สอนการวัดและการใช้เครื่องมือวัดพัฒนาการ ให้หาเคส
มาฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ใช้เครื่องมือเป็น
9. การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
9.1 นิสิตเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 3 คน และให้อาจารย์เลือกจากหัวข้ออีกครั้ง น่าจะดีที่สุด เพราะ
นิสิตและอาจารย์ได้เลือกทั้ง 2 ฝ่าย เพราะเดิมมีทั้งแบบนิสิตเลือกอาจารย์โดยตรง และอาจารย์เลือกนิสิตจาก
หัวข้อวิจัย
9.2 ให้นิสิตได้รู้จักสไตล์ของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือก เพราะต้องอยู่ด้วยกันจนจบ
อาจจะไม่ถูกจริตกัน เช่น การใช้นพลักษณ์ในการสารวจบุคลิกภาพ
10. วุฒิการศึกษาของหลักสูตร
10.1 การเรียนวิชาพื้นฐานทางการศึกษา หากไม่ซ้าซ้อนกับการเรียนวิชาการจิตวิทยา ก็น่าจะปรับลด
รายวิชาได้ ส่วนวิชาการสอน(การศึกษา)ซึ่งไม่ได้ใช้ ก็อาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้
10.2 ชื่อบริญญา ควรจะปรับ?? กศ.ม. ไม่ใช้ประโยชน์ในการทางานสายจิตวิทยา นายจ้างจะดูที่
สาขาวิชาและรายวิชาที่เรียนมากกว่าวุฒิ แต่วุฒิ กศ.ม. มีผลในการทางานสายการศึกษา การเป็นครู เป็นผู้ดูแล
เด็กและผู้สูงอายุมากกว่า เปิดโรงเรียน คิดว่าวุฒิ กศ.ม. ดีอยู่แล้ว ไม่มีผลต่อการสมัครงานหรือทางานเท่าไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนวิชาทางการศึกษา 5 วิชาที่มีการทารายงานเยอะ ทาให้ใช้เวลามาก ส่วนตัวนิสิต
(กนกพร) อยากให้เปลี่ยนเป็น วท.ม. เพราะน่าจะมีประโยชน์ในการสมัครงานในบางสายมากกว่า แต่ถ้า
เปลี่ยนเป็น ศศ.ม. นายจ้างไม่ค่อยอยากได้มากกว่า
10.3 การdefendหลักสูตรกับสภามหาวิทยาลัย ในกรณีปรับเปลี่ยนเป็น วท.ม. ต้องมีความหนักแน่นใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน และการเรียนวิชาบางวิชาที่ต้องเรียนเพื่อให้เป็นหลักสูตรทางวิทย์
10.4 ควรมีการฝึกงาน เช่น ฝึกงานกับเด็ก ผู้สูงอายุ เพื่อให้นิสิตได้ปฏิบัติจริง เป็นการสร้างเครือข่าย แต่
(วาว) อยากให้เป็นทางเลือกกับนิสิตที่ไม่อยากฝึกหรือไม่มีเวลา
11. รายวิชาที่สอน
11.1 วิชาสถิติและวิจัย มี 3 วิชา โอเคแล้ว แต่การวัดและการทดสอบต้องเน้นการฝึกให้มากกว่านี้ อาจ
แบ่งเป็น 2 วิชา – การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือ
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11.2 วิชาเอกบังคับ มี 4 วิชา จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทฤษฎีจิตวิทยา
พัฒนาการสัมมนาพัฒนาการ ซึ่งเน้นทฤษฎีและความรู้เรื่องพัฒนาการเป็นหลัก ดีแล้ว ส่วนวิชาฝึก
ประสบการณ์เป็นวิชาบังคับสาหรับคนที่ทาสารนิพนธ์ แต่อยากให้ทุกคนได้ฝึกงาน
11.3 วิชาเอกเลือก
11.3.1 วิชาที่อยากเรียนแต่ไม่ได้เรียน ได้แก่
- จิตวิทยาความแตกต่าง
- วิจัยเชิงคุณภาพ
- จิตวิทยาการเรียนรู้
- Life-span
- สัมมนาปัญหาเด็ก
- จิตวิทยาเด็กพิเศษ
- จริยธรรม
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ
- สร้างหลักสูตร training
- Sensitivity Training (ควรเปิดสอนมาก นิสิตอยากเรียนมาก)
- พุทธศาสนา
- การศึกษาอิสระ
11.3.2 วิชาที่อยากให้เพิ่มไม่มีในหลักสูตร
- การปรับพฤติกรรม
- การให้คาปรึกษา
- การตรวจวัดพัฒนาการเด็ก
อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์
ผู้บันทึกการประชุม

109
รายงานการประชุมโครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ.2552 (โครงการต่อเนื่อง) :
รับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร มุมมองจากผู้ใช้บัณฑิต
ครั้งที่ 3 / 2559 วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม 233/1 ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ มศว
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
2. รศ.ดรฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
3. ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ
4. ผศ.ธีระชน พลโยธา
5. อ.ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
6. อ.สุพัทธ แสนแจ่มใส
7. อ.ชาญ รัตนะพิสิฐ
8. นายประเสริฐ จุฑา
9. นายสิทธิ์ จิตต์นิลวงศ์
10. นางวจิราภรณ์ ดาวอรุณ
11. นางสาววรรณดาว ศูนย์กลาง
12. อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
วิทยากร (ผู้ใช้บัณฑิต)
วิทยากร (ผู้ใช้บัณฑิต)
วิทยากร (ผู้ใช้บัณฑิต)
วิทยากร (ผู้ใช้บัณฑิต)
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมว่า เนื่องจากทางหลักสูตรฯ มีความประสงค์ที่จะปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ. 2552
เพื่อจัดทาหลักสูตรฯ ฉบับใหม่ จึงต้องการรับฟังข้อเสนอแนะจากมุมมองของผู้ใช้บัณพิต เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยดาเนินการประชุมตามลาดับการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประเด็นคาถามและมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรฯ พ.ศ.2552
คาถาม: หน่วยงานของท่านมีมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการเข้าไปปฏิบัติงานบ้างหรือไม่?
มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการเข้าไปปฏิบัตงิ านในส่วนงานใดบ้าง?
ในเรื่องการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการในหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาพัฒนาการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของวิทยากรรับเชิญ ทั้งศูนย์สุขภาพจิตกรุงเทพมหานคร
หน่วยที่ 21 วัดธาตุทอง, สถาบันราชานุกูล, ศูนย์เด็กพิเศษ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช (ศรีนครินทร์) และโรงเรียน
อนุบาลสิทธิศาสตร์ ซึ่งการติดต่อระหว่างหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันราชานุกูล และศูนย์สุขภาพจิต
กรุงเทพมหานคร และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จะอยู่ในรูปแบบการศึกษาดูงาน
และการขออนุญาตฝึกประสบการณ์ภาคสนามเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการรับสมัครเข้าทางานในหน่วยงาน
ราชการ จะขึ้นตรงกับการจัดสรรตาแหน่งงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขมากกว่า
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คาถาม: ท่านคิดว่าตลาดแรงงานที่จะรองรับมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการในปัจจุบันเป็น
อย่างไร? และแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไร?
ปัจจุบัน มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่อนข้างมาก เพราะ
พัฒนาการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งมีการสารวจพัฒนาการของเด็กไทย
พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 30 โดยเฉพาะด้านภาษาและพัฒนาการทางสังคม ซึ่งน่าจะเป็นผลมา
จากการอบรมเลี้ยงดูและสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ต้องทางานหาเลี้ยงชีพ ผู้ปกครองต้องส่งลูกเข้าสถานรับ
เลี้ยงเด็กต่างๆตั้งแต่ยังเล็ก ทาให้เด็กไม่ได้รับการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านพัฒนาการเด็กโดยตรง รวมทั้งกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
นอกจากนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุเองก็เริ่มมีความต้องการนักพัฒนาการมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากสังคมไทย
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีจานวนมาก
ขึ้นทุกปี ซึ่งมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการสามารถปฏิบัติงานทั้งในส่วนการจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
และการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้ และปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆมีการทางานรวมกันอย่างเป็น
ระบบในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ
ดังนั้น ความต้องการบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้านพัฒนาการโดยตรงเพื่อปฏิบัติงานในตลาดแรงงาน
จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน
คาถาม: ท่านคิดว่ามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการควรจะต้องมีสมรรถนะหรือความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ อย่างไรเพื่อรองรับกับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต?
เพื่อรองรับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตและความคาดหวังที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยา
พัฒนาการ มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการควรจะมีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะความสามารถ และ
คุณลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. ความรู้เรื่องพัฒนาการทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ กลุ่มโรคและอาการของเด็กพิเศษ เช่น ดาวน์ซิน
โดรม ออทิสติก เพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินและตรวจวัดพัฒนาการต่อไป
2. ความรู้เรื่องการประเมิน ตรวจวัด และการใช้แบบคัดกรองพัฒนาการต่างๆ (Screening test)
สามารถจาแนกเด็กที่มีพัฒนาการปกติหรือพัฒนาการล่าช้าออกจากกันได้ และสามารถใช้แบบคัดกรอง
พัฒนาการได้อย่างถูกต้องแม่นยา
3. ความรู้เรื่องการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ (treatment and Intervention)
เช่น ดนตรี ศิลปะ และการเล่น เป็นต้น เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเพียงกิจกรรมเดียว ไม่
สามารถใช้ได้ผลดีกับเด็กทุกคน นักจิตวิทยาพัฒนาการจะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กแต่
ละคนที่เข้ารับการกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อจะได้เลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนมากที่สุด (ต้อง
คานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และวัยที่เปลี่ยนไปของเด็ก) รวมทั้งการบาบัดรักษาความผิดปกติใน
พัฒนาการด้านต่างๆด้วย
4. ทักษะการสื่อสารและการให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เพราะบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา
พัฒนาการต้องมีการทางานร่วมกับหลายฝ่าย ทาให้ต้องรู้จักวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ผู้ปกครอง และ
แพทย์ รวมทั้งวิธีการสื่อสารที่ไม่ทาให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกผิดหวังและโทษตนเองที่เป็นต้นเหตุให้ลูกมี
พัฒนาการล่าช้า ซึ่งหลักสูตรสามารถสอดแทรกหลักการเบื้องต้นไว้ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยไม่
จาเป็นต้องเพิ่มรายวิชาการให้คาปรึกษา
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5. ทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เนื่องจากมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นบัณฑิต
ปริญญาโท ซึ่งเป็นการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทางที่มีความลึกซึ้งมากกว่าบัณฑิตปริญญาตรี ทาให้สังคมเกิด
ความคาดหวังต่อศักยภาพในการทางานของมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการค่อนข้างสูงว่า บัณฑิต
ปริญญาโทจะต้องสามารถทางานได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การตรวจวัดพัฒนาการ การใช้แบบคัดกรองพัฒนาการ การ
ประเมินพัฒนาการ การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ ตลอดจนการทาวิจัย และการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จะช่วยให้นิสิตมีทักษะความสามารถในส่วนนี้ได้
6. ทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ภาษาแบบทางการ เพราะบัณฑิตที่เพิ่ง
สาเร็จการศึกษาหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาอินเตอร์เนตหรือภาษาคาราโอเกะในการสื่อสารกับเพื่อน ซึ่ง
เป็นภาษาที่ผิดหลักไวยากรณ์ของภาษาไทย เขียนหนังสือไม่ถูกต้องตามตัวสะกด ทาให้สื่อความหมายผิดพลาด
ตลอดจนความสามารถในการอ่านเพื่อทาความเข้าใจความหมายที่มีน้อย เนื่องจากวัยรุ่นไทยไม่นิยมอ่าน
หนังสือ จับประเด็นใจความสาคัญไม่ได้ ทาให้ตอบคาถามไม่ตรงประเด็น
7. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานในการทางาน เช่น Word, Excel, PowerPoint, Notepad, Photoshop และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ
แต่บัณฑิตจะมีความสามารถในการใช้สมาร์ทโฟนค่อนข้างมาก ซึ่งการทางานด้วยสมาร์ทโฟนไม่ใช่อุปกรณ์
สานักงานที่จาเป็น
คาถาม: ท่านคิดว่าทิศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไร? และ
หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยควรเสริมสร้างสมรรถนะอะไรให้กับมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต?
ในอนาคต ทิศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน่าจะก้าวเข้าสู่สังคมสุขภาพมากขึ้น หมายถึง
ประชาชนมีความใส่ใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองมากขึ้น เห็นความสาคัญของการมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้น เข้าถึงบริการสาธารณสุขต่างๆได้สะดวกขึ้น ดังนั้นหลักสูตรควร
เสริมสร้างสมรรถนะเหล่านี้ให้แก่มหาบัณฑิตสาขาจิตวทิยาพัฒนาการ
1. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือความสามารถในการเผชิญปัญหาและความจริง เพื่อให้
มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมีจิตใจที่มั่นคง พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องเจอในการ
ปฏิบัติงานจริง
2. ทักษะการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพราะนักจิตวิทยาพัฒนาการในสมัยก่อนจะได้รับการ
สอนให้รับมือกับเด็กเป็นรายบุคคล แต่ในปัจจุบันเริ่มมีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเชิงระบบ เน้นกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน เช่น บ้าน โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาล
3. ทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากทักษะภาษาอังกฤษ
หลักสูตรควรส่งเสริมให้มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการได้เรียนภาษาที่ 3 หรือ 4 เพื่อใช้ในการสื่อสารกับ
ประเทศอื่นๆ
4. ความเป็นมืออาชีพหรือคุณค่าทางวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการ หลักสูตรควรมีการกระตุ้นให้เกิด
สมาคมวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการ หรือกาหนดให้มีการสอบใบกระกอบวิชาชีพด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และรองรับคุณภาพของมหาบัณฑิตเพื่อเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานที่จะเปิด
กว้างมากขึ้น
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5. ทักษะในการต่อยอดความคิดในการสร้างองค์ความรู้หรือเทคนิคใหม่ด้วยการศึกษาวิจัย เป็นการ
ผสานความรู้เรื่องพัฒนาการเข้ากับการวิจัย เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมหรือความรู้ใหม่ เช่น การสร้างเครื่องมือ
การใช้แบบบวัดและประเมินพัฒนาการเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ การสร้างโปรแกรมหรือกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งนี้หลักสูตรสามารถผนวกเข้ากับการจัดทาหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้อีกทางหนึ่ง
คาถาม: หน่วยงานของท่านต้องการองค์ความรู้ด้านใดจากมหาวิทยาลัยบ้าง
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกหน่วยงานต้องการมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันที ดังนั้น มหาบัณฑิตควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการทางาน มีความรู้ที่ลึกซึ้ง และมีความ
พร้อมในการทางานมากกว่าบัณฑิตปริญญาตรี เพราะหากมีความสามารถเท่ากัน การศึกษาต่อในหลักสูตร
มหาบัณฑิตดูจะเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์และเสียเวลามาก
คาถาม (เพิ่มเติม) : ในปัจจุบัน สถานภาพ โอกาสและความเป็นไปได้ในการสมัครเข้าทางานของ
มหาบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการในหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างไร?
การรับสมัครงานในศูนย์สุขภาพจิตกรงเทพมหานคร กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า จะต้องสาเร็จ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาตรี ในสาขาจิตวิทยา ซึ่งหากมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมาสมัคร จะ
ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าบัณฑิตปริญญาตรี ทั้งนี้การจัดสรรอัตรากาลังพลในแต่ละหน่วยงานเป็นอานาจการ
ตัดสินใจของหน่วยงานกลาง (กระทรวง) ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการรับสมัครงาน
ส่วนการรับสมัครงานในศูนย์เด็กพิเศษ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการเป็นกลุ่ม
บุคคลที่ตรงกับความต้องการมาก เนื่องจากการทางานในศูนย์เด็กพิเศษ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นการ
ทางานกับเด็กพิเศษโดยตรง จึงมีความต้องการนักจิตวิทยาพัฒนาการจานวนมาก แต่ปัจจุบันไม่มีมหาบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาไปสมัครงาน ซึ่งทางศูนย์เด็กพิเศษยินดีรับเข้าทางาน แม้ว่ามหาบัณฑิตจะไม่มีประสบการณ์ใน
การทางานกระตุ้นพัฒนาการเด็กมาก่อน ขอเพียงเป็นคนที่พร้อมทางาน และมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
พัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อจะได้พัฒนาเด็กได้ถูกทางและถูกต้อง
วาระที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ใช้บัณฑิตที่ต่อหลักสูตรฯ พ.ศ.2552
ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) : การทางานด้านผู้สูงอายุของนักจิตวิทยาพัฒนาการในอนาคต
ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุเริ่มขยายตัวมากขึ้น นักจิตวิทยาพัฒนาการสามารถเข้าไปมีบทบาทในเรื่องการ
จัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุได้ โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการจะทางานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักสาธารณสุข
ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเป็นการทางานเชิงระบบ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
คัดกรอง ใช้เครื่องมือประเมินภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น ความกลัว ซึมเศร้า และจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ แม้ว่าการ
ทางานในมุมของนักจิตวิทยาพัฒนาการจะดูเป็นเรื่องยาก เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวที่ต้องได้รับ
การรักษาและรับประทานยาไปตลอดชีวิต จนกลายเป็นความท้อแท้ เกิดความรู้สึกอยากตาย ทาให้ภาระงาน
ส่วนใหญ่เป็นของนักจิตวิทยาให้คาปรึกษาและแพทย์ อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาพัฒนาการสามารถเป็นกลไก
หนึ่งในการทางานร่วมกันแบบสหวิชาชีพได้ นั่นคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย์สุขภาพจิตกรุงเทพมหานครเริ่มมีการลงพื้นที่ จัดกิจกรรมร่วมกันชุมชนแล้ว และจะดาเนินการให้เป้น
นโยบายต่อเนื่องในอนาคต
ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) : มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการควรรู้จักนาความรู้ด้านจิตวิทยา
พัฒนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความสามารถพิเศษที่มีในตัว เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัว
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มหาบัณฑิตบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี ศิลปะ ซึ่งความสามารถพิเศษเหล่านี้
สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมบาบัดได้ เนื่องจากการศึกษาหาความรู้ด้านพัฒนาการและกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการจากในตาราเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถนามาใช้งานได้ในสถานการณ์จริง นักจิตวิทยา
พัฒนาการจึงต้องรู้จักปรับใช้วิธีการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล
ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) : หลักสูตรควรกาหนดเอกลักษณ์หรือจุดขายของหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม
และใช้งานได้จริง
เนื่องจากพัฒนาการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกช่วงวัย การมีพัฒนาการล่าช้าหรือผิดปกติสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดการันตีว่าเด็กคนหนึ่งที่ได้รับการประเมินว่าเป็นเด็กปกติจะมีพัฒนาการปกติไป
ตลอดช่วงชีวิตของเด็ก ดังนั้น หลักสูตรน่าจะกาหนดเอกลักษณ์หรือสร้างจุดขายของหลักสูตรที่สามารถรองรับ
ความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้ขึ้นมา เช่น กิจกรรมบาบัดสาหรับผู้สูงอายุ (Aging therapy) กิจกรรม
ดนตรีบาบัด กิจกรรมศิลปะบาบัด และผลักดันให้จุดขายนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพราะเมื่อกิจกรรมเป็นที่รู้จัก
หรือติดตลาดแล้ว หลักสูตรสามารถใช้เป็นเครื่องในการจูงใจให้คนสมัครเข้าศึกษาต่อได้ รวมถึงการต่อยอดใน
เรื่องการสร้างมาตรฐานโดยการใช้ผลการวิจัยหรือการใช้งานจริงรับรอง การสร้างตราสินค้า(แบรนด์)ให้กับ
กิจกรรม หรือการสร้างรายได้ให้แก่มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) : มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาพัฒนาการสามารถทางานในสายงานอื่นได้
ไม่จากัดแค่เพียงสายงานด้านสุขภาพเท่านั้น
นักจิตวิทยาพัฒนาการสามารถทางานในสถานศึกษาได้ ทั้งการทางานร่วมกับครูประจาชั้น และการ
กระตุ้นพัฒนาการหรือแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เนื่องจากปัจจุบันในสถานศึกษาต่างต้องพบกับปัญหาด้าน
พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในโรงเรียนค่อนข้างมาก ตั้งแต่ปัญหาเล็กจนถึงปัญหาใหญ่ เช่น
กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรง อารมณ์รุนแรง สมาธิว่อกแว่ก ประกอบกับการเข้ารับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเอกชน เช่น โรงพยาบาล มีจานวนคนไข้เข้ารับบริการมาก ทาให้เด็กและผู้ปกครองต้อง
รอคิวเข้ารับบริการเป็นเวลานาน ประกอบกับความรู้สึกของผู้ปกครองที่ต้องพาลูกเข้ารับบริการ จะมีความรู้สึก
ว่าลูกมีความผิดปกติ ถูกสังคมตีตราว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งที่จริงๆ เด็กแค่มีปัญหาในการปรับตัว
หรือพัฒนาการล่าช้าเท่านั้น เป็นเหตุให้ผู้ปกครองไม่พาลูกเข้ารับการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากเป็นไปได้ อยากให้มี
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น การจัดชั่วโมงการให้คาปรึกษาหรือปรับพฤติกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ต่างๆ หรือการให้นักจิตวิทยาพัฒนาการเข้าไปสารวจพัมนาการและสภาพจิตใจของนักเรียนเพื่อระบุปัญหา
และให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น
เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวในนามคณะกรรมการขอบคุณวิทยากร (ผู้ใช้
บัณฑิต) ทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมวางแผนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรฯ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆที่
เป็นประโยชน์ต่อการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรฯ แล้วปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ พนิดาพร จงราเชนทร์ ผู้จดรายงานการประชุม
(อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์)
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มคอ. 7
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ประจาปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ*
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒานนท์สกุล*
อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย *
อาจารย์ ดร.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
นายแพทย์ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์
4. วันที่รายงาน
22 มิถุนายน 2558
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
ปีการศึกษา 2558
6. สถานที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จานวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
จานวน 0 คน
2. จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
2.1 จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา - จานวน - คน
3 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ร้อยละ 33.33

จานวน 1 คน
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4 จานวนและร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
ปีที่
ปีการศึกษา (จานวนรับจริง)
2555
2556
2557
2558
1
10
11
2
9
10
3
9
4
9
รวม
10
9
20
19
ตกค้าง
ร้อยละของนิสิตที่สอบ
100
100
100
100
ผ่านตามแผนการศึกษา

2559
-

5 อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา
นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2
90%
นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3
นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4
100%
6 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้ลาออกเนื่องจากสาขาวิชาไม่ตรงกับสายงานของตนเอง
จานวน 1 คน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนาสาเหตุของนิสิตที่ขอลาออกมาพิจารณาประกอบ
เพื่อกาหนดเป็นเกณฑ์ในการรับนิสิตในปีการศึกษาต่อไป
7 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2557-2558 (นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555) จานวน 3 คน มีงาน
ทา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
8 การวิเคราะห์ผลที่ได้
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
คณาจารย์ผู้สอนส่วนหนึ่งของหลักสูตรเกษียณอายุราชการ
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนช่วงเวลาของการเปิด-ปิดเทอมตาม AEC และการประกาศวันหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรี ทา
ให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงเวลาเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดหลายวัน
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
รายวิชา
จต 625
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
จต 644
การวัดและการ
ทดสอบทาง
จิตวิทยา
จต 681
สัมมนาพัฒนาการ
มนุษย์กับคุณภาพ
ทางการศึกษา
จต 543
การวิจัยทาง
จิตวิทยา
พัฒนาการ
จต 691
การศึกษาอิสระ
จต 699
ปริญญานิพนธ์

ภาค/ปี
การศึกษา

B+

การกระจายของระดับคะแนน
B C+ C D+ D E

S

3

4

3

-

-

-

-

-

-

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
P ลงทะเบียน ทีส่ อบผ่าน
เรียน
10
10

A

1/2558
1/2558

7

3

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

1/2558

10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

2/2558

3

5

2

-

-

-

-

-

-

-

10

10

2/2558

9

-

1

-

-

-

-

-

-

-

10

10

2/2558

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ไม่มี
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
ไม่มี
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
ทุกรายวิชามีการสอนเนื้อหาครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ปัญหาในการบริหาร
ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
นิสิตที่เรียนเนื้อหาในรายวิชา นิสิตไม่สามารถดาเนินการเสนอเค้า
ของหลักสูตรจนครบ มักจะ โครงปริญญานิพนธ์ตามที่ข้อบังคับของ
ขาดหายไปในช่วงของการทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
หลักสูตรฯได้จัดโครงการเพื่อหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญา
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ปัญหาในการบริหาร
ปริญญานิพนธ์

นิสิตขาดทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 ที่กาหนดให้สอบ 3 บทภายในไม่
เกินภาคเรียนที่ 5

แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

นิพนธ์ เพื่อให้นิสิตมารายงานความก้าวหน้าในการ
ทาปริญญานิพนธ์และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทาปริญญา
นิพนธ์ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรและเพื่อน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯยังคานึงถึงข้อ
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ รวมถึงการให้คาปรึกษาในหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯยังได้
วางระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
ด้วย
2)โครงการเตรียมนิสิตเพื่อการนาเสนอหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตได้รับฟังคาแนะนาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกและวิทยากรพิเศษในการ
จัดทาปริญญานิพนธ์และการนาเสนอหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ ตลอดจนการซ้อมนาเสนอเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ เพื่อให้นิสิตเข้าใจในกระบวนการนาเสนอ
และจัดทาเค้าโครงปริญญานิพนธ์
นิสิตไม่สามารถเขียนผลงานวิชาการ (Full หลักสูตรฯได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ เพื่อ
paper) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อให้นิสิตได้
ภาษาอังกฤษและการนาเสนอในการ
ฝึกทักษะการเขียนผลงานวิชาการ (Full paper)
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาอังกฤษและ
การนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผู้ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
นิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรฯ ได้ประเมินแบบสารวจความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร พบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก (ได้คะแนน 4.61 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีข้อเสนอแนะจากนิสิตให้
หลักสูตรฯ เพิ่มเติมรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ เช่น การทดสอบทางจิตวิทยา
เบื้องต้น เทคนิคการให้คาปรึกษา หรือ การกระตุ้นพัฒนาการ
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
วิชาการทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น วิชาเทคนิคการ
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสอนวิชาเฉพาะทางด้าน
ให้คาปรึกษา หรือวิชาการกระตุ้นพัฒนาการ เป็นรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งหลักสูตรได้ทาการประชุมร่วมกัน และ
เฉพาะทางที่นักจิตวิทยาพัฒนาการทุกคนควรศึกษา
จะนาผลการประเมินนี้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป
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1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
ไม่มี
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก (4.24)
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ไม่มี
ไม่มี
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
ไม่มี
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และเกินร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทารายละเอียดตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
2. อาจารย์ประจามีส่วนร่วมในการวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทาผลการดาเนินงานของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25
7. มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ะปีการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
มี

คาอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง
เอกสาร มคอ. 2

มี
มี

เอกสารหมายเลข 1 (รายงานการ
ประชุม)
เอกสาร มคอ. 3

มี

เอกสาร มคอ. 5

มี

เอกสาร มคอ. 7

มี

เอกสารหมายเลข 2 (รายงานการ
ประชุม)

มี

เอกสารหมายเลข 3 (รายงานผลการ
ทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ะปีการศึกษา)
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศน์หรือ
แนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
มี

9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

มี

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0

ยกเว้น เนื่องจากไม่มี
บุคลากรสนับสนุน

คาอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง
อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศน์
อาจารย์ใหม่จากกองการเจ้าหน้าที่ มศว
ในวันที่ 21 และ 28 ม.ค.2559 และ 4
และ 11 ก.พ. 2559 รวมทั้งการรับ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
จากคณาจารย์ในหลักสูตร และ KMด้าน
การเรียนการสอนของหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 4 (สรุปผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการของ
คณะฯ)
-

มี

4.40

มี

4.24

หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อ
รายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/58
จต 625 (M01)
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
จต 644 (M01)
การวัดและการ
ทดสอบทาง
จิตวิทยา

จต 681 (M01)
สัมมนาพัฒนาการ
มนุษย์กับคุณภาพ

ประเมินโดย
นิสิต





อื่นๆ

(อาจารย์ผู้สอน)

แผนการปรับปรุงจาก
ผลการประเมิน
เพิ่มเรื่องการศึกษาดูงาน และการฝึก
ปฏิบัติการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

- มอบหมายให้นิสติ ศึกษาตัวอย่างงานวิจัย

ในประเด็นการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่
(อาจารย์ผู้สอน) เกี่ยวข้องเพื่อนามาสู่การสร้างนิยาม
ปฏิบัติการ
- ขยายช่วงเวลาของการมอบหมายการ
เขียน ตลอดจนมีการกากับติดตามให้นิสิต
ปรับปรุงแก้ไขผลงานอย่างต่อเนื่อง
จัดเตรียมงานวิจัยรวมทั้งกรณีศึกษาที่ทันสมัย

ในการร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียนให้มากขึ้น
(อาจารย์ผู้สอน)

การดาเนินการ
มี





ไม่มี
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รหัสและชื่อ
รายวิชา
ทางการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/58
จต 543 (M01)
การวิจัยทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ
จต 691 (M01)
การศึกษาอิสระ
จต 699 (M01)
ปริญญานิพนธ์

ประเมินโดย
นิสิต




อื่นๆ

แผนการปรับปรุงจาก
ผลการประเมิน

เพิ่มการสอนวิธีการเขียนรายงาน
บรรณานุกรมแบบ APA


(อาจารย์ผู้สอน)

จัดทาตารางเวลาเพื่อกาหนดให้นิสิตเข้าพบ
(อาจารย์ผู้สอน) อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย

การดาเนินการ
มี

ไม่มี




1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (ผล
ประเมินรายวิชา) ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาตามหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒ นาการ ทุกรายวิชาอยู่ใน
เกณฑ์ดี
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กศ.ม. (จิ ตวิทยาพัฒนาการ) มีการวางแผนกลยุทธ์การสอนตาม มคอ.
3 ทุกรายวิชาโดยสอดแทรกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีระบบการตรวจสอบประสิทธิผลของกล
ยุทธ์การสอนด้วยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
(ดังเอกสารแนบ) โดยภาพรวมพบว่าประสิทธิผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนเป็นที่น่า
พึงพอใจ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้จัดโครงการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนของผู้ ส อนแต่ล ะคนเพื่ อ ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ร่ว มกัน และน าข้ อ มูล ไปใช้ ในการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรและมคอ.3 อย่างเป็นระบบในปีการศึกษาถัดไป (โดยบันทึกในรายงานการประชุมหลักสูตรฯ)
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการได้ให้
ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนในภาพรวม ดังนี้
1) ศึกษาแผนการสอนที่ทันสมัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนาใต่างประเทศ หรือตัวแทนสานักพิมพ์
ต่างประเทศ
2) เน้นการสอนหรือมอบหมายให้นิสิตศึกษาเนื้อหาใน Text book ต่างประเทศให้มากขึ้น
โปรแกรมการสอนฯ ที่มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงความรู้ด้านการที่เอื้อให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเองผ่านเว็ป
ไซต์
3) เพิ่มความรู้ด้านการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการตามรูปแบบของสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน
(American Psychology Association: APA) อิงตาม Publication Manual of the American
Psychological Association (6th Edition) เพื่อให้นิสิตได้มีหลักในการอ้างอิงเอกสาร ข้อปฏิบัติในการอ้างอิง
เอกสาร และวิธีการจัดทารายงานวิจัยให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้น
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2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ได้เสนอแนวทางแก้ไข /
ปรับปรุงประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนทั้งในภาพรวมและจาแนกตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลย้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
1 คุณธรรม จริยธรรม
จากการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นเรื่อง
ความรับผิดชอบต่องาน เช่น การเข้าเรียน การส่งงานตามเวลา การมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน มีความซื่อสัตย์ในเชิงวิชาการ พบว่านิสิตปฏิบัติได้
ครบถ้วน
2 ความรู้
จากการประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักการของพัฒนาการ
มนุษย์และศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา สถิติและการวิจัย พบว่า นิสิตมี
ความแตกต่างกันในพื้นฐานความรู้ทางจิตวิทยาพิจารณาจากผลการ
เรียน
3 ทักษะทางปัญญา
จากการประเมินผลการสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย พบว่า
นิสิตบางคนยังขาดการบูรณาการศาสตร์ทางด้ านจิตวิทยาให้เข้ากับ
องค์ค วามรู้เดิ มของตนเองเพื่ อ วิเคราะห์ป ระเด็ น ปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ นใน
สังคม
4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จากการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จากการประเมิน พบว่า นิ สิตบางคนยั งขาดทั กษะการค้ นคว้า
ข้อมูลบนฐานข้อมูล

2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

ควรเพิ่มเติมประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สอดแทรกเนื้อหา
ในการเรียนการสอนเพื่อให้ตระหนักถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมวิจัย
ส่ งเสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ วมกั น บนพื้ น ฐานของ
หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา รวมทั้งมีการประเมินความรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นระยะๆ
ส่ งเสริ ม ให้ นิ สิ ต ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ วมกั น บนพื้ น ฐานของ
หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา รวมทั้งมีการประเมินปัญญา
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น คิดวิเคราะห์ การอภิปรายในชั้น
เรียน ตลอดจนผลงานของนิสิต
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ กับนิสติ นิสิตกับอาจารย์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของ
การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
มี  ไม่มี 
3.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
ไม่มี
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ไม่มี
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่มี
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4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2
การเข้าอบรมจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์
7
การอบรมหลักสูตร “Teach Less Learn More”
1
ประเทศสิงคโปร์
การอบรมเขียนตาราเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
2
เข้าร่วมประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส
1
สกว.
4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์ผู้สอนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและ / หรือ การเข้าร่วมประชุมวิชาการมาใช้ในการ
เรียนการสอนนิสิตในหลักสูตร กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการได้เป็นอย่างดี และยังช่วยพัฒนาศักยภาพในการวิจัย
ของอาจารย์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ในปีการศึกษานี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 1 คน ได้รับตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
จากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ไม่มี
ไม่มี
2. การนาไปดาเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
1.1 โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทา ปริญญา
นิพนธ์ครั้งที่ 1
1.2 โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทา ปริญญา
นิพนธ์ครั้งที่ 2
1.3 โครงการติดตามความก้าวหน้าในการทา ปริญญา
นิพนธ์ครั้งที่ 3

วันสิ้นสุดการดาเนินการ
ตามแผน
ภายในเดือนธันวาคม
2558
ภายในเดือนมีนาคม
2559
ภายในเดือนมิถุนายน
2559

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.ชัญญา
ลี้ศัตรูพ่าย
อ.ดร.ชัญญา
ลี้ศัตรูพ่าย
อ.ดร.ชัญญา
ลี้ศัตรูพ่าย

ความสาเร็จของแผน
สาเร็จ
สาเร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
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แผนดาเนินการ
1.4 โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการนาเสนอหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการครั้งที่ 1
1.5 โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการนาเสนอหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการครั้งที่ 2
1.6 โครงการพัฒนานิสิตเพื่อการนาเสนอหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
พัฒนาการครั้งที่ 3
1.7 โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF พ.ศ. 2552
เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จ
ไม่มี

วันสิ้นสุดการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตามแผน
ภายในเดือนธันวาคม ผศ.ดร.สิทธิพงศ์
2558
วัฒนานนท์สกุล
ภายในเดือนมีนาคม
2559

ความสาเร็จของแผน
สาเร็จ

ผศ.ดร.สิทธิพงศ์
วัฒนานนท์สกุล

สาเร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคม ผศ.ดร.สิทธิพงศ์
2559
วัฒนานนท์สกุล

สาเร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม อ.ดร.ชัญญา
2559
ลี้ศัตรูพา่ ย

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

-

-

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ
ไม่มี
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
- ควรเพิ่มรายวิชาเอกเลือกและส่งเสริมให้นิสิตเลือกลงในรายวิชา จต 693 ประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้การทางาน
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- การพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณาจารย์
3. แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2560
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการนาเสนองานวิจัยระดับ
นานาชาติ
แผนติดตามความก้าวหน้าในการทาปริญญานิพนธ์
แผนพัฒนานิสิตเพื่อการนาเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน
ก.ค.60
ก.ค.60
ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
Miss Chanya Leesattrupai
อาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02 260 1770 – 7 (16237), 08 5556 5135
chanya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีท่สี าเร็จ
นศ.บ.
วารสารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2539
นศ.ม.
การสื่อสารระหว่างบุคคล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2544
กศ.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2546
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2552
ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาพัฒนาการ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารระหว่างบุคคล
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และชาญ รัตนะพิสิฐ. (กรกฎาคม 2557). “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร.” วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
ชาญ รัตนะพิสิฐ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (2558). อิทธิพลของการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา
เจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทักษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์ปริทัศน์, 37(2), 47-66.
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (มกราคม 2559). “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการมีภูมิคุ้มกันของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย. (2560). การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนาในการ
พัฒนามนุษยสัมพันธ์ การเห็นคุณค่าในตนเองและลดเจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่มของ
วัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. พฤติกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปี
ที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2560 : บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีหนังสือตอบรับ
ผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
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ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย และคณะ (2560). ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจชุมชน.
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
ฉบับที่ 2, ปีที่ 10, กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 : บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
หนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 512
จต 581
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

โครงการศึกษาและประเมินผลการดาเนินงาน สานักงานปลัดกระทรวง
กองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการ
การพัฒนาสังคมและความ
ต้นแบบ
มัน่ คงของมนุษย์ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
โครงการสารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา
สานักงานคณะกรรมการ
จากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการ
ในปี 2556
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจและวิจัย สานักงานคณะกรรมการ
ความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรคมนาคม
โทรทัศน์และกิจการ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ. 2556
ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ. 2556

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ. 2556

ผู้ร่วมวิจัย
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน
โทรคมนาคมแห่งชาติ
เงินรายได้คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

อิทธิพลของการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา
เจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และ
ทักษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์และ เงินรายได้คณะ
การเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้ทักษะการ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ของวัยรุ่นตอน ศรีนครินทรวิโรฒ
ปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ. 2556

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ. 2557

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail

นางฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (ชื่อเดิม นางสาวเรวดี ทรงเที่ยง)
Mrs.Shuttawee Sitsira-at
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ
0 2649 5223, 08 4829 6423, 08 7519 1715
shuttawwee@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2536
วท.ม.
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2548
ความเชี่ยวชาญ
สาขาจิตวิทยาโดยเฉพาะเรื่อง แรงจูงใจ, การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการทางาน, การวิจัยทาง
จิตวิทยา, บุคลิกภาพและการปรับตัว
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
กนิษฐา จันทรคณาและฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (2560). “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดูแล
ตนเองและความสุขของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและ
พัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) . 9(17): บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
หนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). “ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนั ก เรี ย นเตรี ย มทหาร”. วารสาร HR intelligence. 11(2): บทความวิ จั ย รอการตี พิ ม พ์
เผยแพร่ โดยมีหนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-มิถุนายน 2559). “การศึกษาความผูกพันต่อครอบครัวของนักเรียน
เตรียมทหาร”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 4(1): 1-17.
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). “ปัญหาและการแก้ปัญหาการทางานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย”. วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณ ฑิต. 5(2): 7281.
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557). “การศึกษาปัจจัยจิตลักษณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู ” . วารสารจิ ต วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 4(2): 7-17.
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ทัศนันท์ มีภักดิ์สม และ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-มิถุนายน 2557). “การศึกษาปัจจัยทางจิต
สั งคมที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ ยงดูบุ ตรวัยทารกของบิด าที่ มารับบริการในโรงพยาบาล ”.
วารสารจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 4(1): 38-47.
ฉั ฐ วีณ์ สิท ธิ์ ศิรอรรถ. (กรกฎาคม-ธัน วาคม 2555). “พฤติกรรมการตั้ งใจเรีย นของนัก ศึกษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ภาคพิ เศษ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ” . วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สกลนคร. 4(8): 105-120.
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (มกราคม-ธันวาคม 2555). “A Study of Psychological Factors Related to
Consuming Thai Product Behavior in Thai Undergraduate Students”. วารสารสมาคม
จิตวิทยาแห่งประเทศไทย. 18(1): 97-109.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
Karnpitcha, J. & Shuttawee, S. (11 December 2015). “The Development of Adversity
Quotient Training to Enhance the Adversity Quotient in Handwriting Task and Writing
Achievement for First Grade Thai Students”. The International Graduate Research
Conference (iGRE 2015), ChiangMai, Thailand.
Shuttawee, S. & Panidaporn, J. (11 December 2015). “Teachers’ Solutions for Students’
Behavioral Problem in Vocational Education”. The International Graduate Research
Conference (iGRE 2015), ChiangMai, Thailand.
Shuttawee, S. (23-25 June 2015). “Influential Factors on Academic Performance Appraisal
of Academic Staffs in a University”. The 2015 International Hokkaido ForumOrganizational Behavior, Psychology, and Education (iHOPE 2015), Sapporo,
Hokkaido, Japan.
ภรณี วาจาสัตย์ และ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. (29-30 พฤษภาคม 2555). งานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน” นาเสนอด้วยโปสเตอร์และ
ได้รับการตีพิมพ์ Proceedings ในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ประจาปี 2555.
3. หนังสือ ตารา
ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ. การฝึกอบรม (Training). กรุงเทพฯ: ที-บุ๊คส์; 2556.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 581
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การส่งเสริมแรงจูงใจและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษัท
ซุปเปอร์ริชเชียส จากัด และบริษัท วี.ดับบลิว.โอ.
พี. เมนเนจเม้นท์ จากัด
การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนิยมไทยในนักศึกษา
การศึกษาความผูกพันต่อครอบครัวของนักเรียน
เตรียมทหาร
การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมนิยมไทยในนักศึกษา

แหล่งทุน
บริษัทพีน่าเฮาส์ จากัด

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ.2557
หัวหน้าโครงการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน

พ.ศ.2558

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
เงินงบประมาณแผ่นดิน

พ.ศ.2558

หัวหน้าโครงการ

พ.ศ.2558

หัวหน้าโครงการ
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นาย สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
Mr. Sittipong Wattananonsakul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02 649 5223, 08 5177 2201
sittipongw@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2544
ศศ.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ศศ.ด.
จิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553
ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการรู้คิด การพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา การประเมินผลทางการศึกษา
และจิตวิทยา สถิติสาหรับจิตวิทยา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และอุสา สุทธิสาคร. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะผู้นาตามแนวคิด
คติรวมหมู่ของผู้นาชุมชนที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดพื้นที่ กรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์), 7(14), 114-123.
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2558). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการเป็นผู้เรียนแบบรีเฟล็กทีฟ.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 1-14.
Wattananonsakul, S., Tuicomepee, A. (2014). Protective predictors of smoking
intention among lower secondary school students in Bangkok, Thailand. Journal
of Population and Social Studies, 22(2), July 2014. Doi 10.14456/jpss.2014.11
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มผลลัพธ์เชิงป้องกันและการศึกษาผล
ของโปรแกรมที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 6(1), 263-284.
อุสา สุทธิสาคร สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล และดารง เชี่ยวศิลป์. (2557). การศึกษาพฤติกรรมการ
บริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย. วารสาร
โลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต, 24(3), 251-260.

132
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2555). การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการควบคุมตนเอง:
การศึกษาแยกภาวะสันนิษฐาน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์), 4(8), 153-167.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2557). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของวัยรุ่น
ตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร (หน้า 99-110). ใน: คัคนางค์ มณีศรีและคณะ (บรรณาธิการ),
“จิตวิทยาเชิงบวกกับความรัก” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 13.
กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. (2556) การศึกษาเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น: การ
ประยุกต์ใช้โมเดลพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ การรับรู้ภาพลักษณ์และความเต็มใจในการกระทา.
ใน: คัคนางค์ มณีศรีและคณะ (บรรณาธิการ), “The Progress of Psychology in
Thailand” การประชุมวิชาการและเสนอผลงานทางวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 12 เดือนพฤษภาคม
2556 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. ตารา/หนังสือ
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล. จิตวิทยาพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 511
จต 521
จต 581
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 1
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ประสิทธิผลของโปรแกรมเชิงป้องกันการสูบ สานักงานกองทุนสนับสนุน
บุหรี่เน้นโรงเรียนเป็นฐานในนักเรียนชั้น
การวิจัย และทุนวิจัยเงิน
มัธยมศึกษาตอนต้นเขตกรุงเทพมหานคร รายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ
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ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของ
โมเดลยุทธวิธีการเรียนรู้การกากับตนเอง
ทางวิชาการและการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เพิ่มยุทธวิธีการกากับตนเองด้านการรู้คิด
แรงจูงใจ และพฤติกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นของ
การมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
โมเดลเชิงสาเหตุของเจตนาเชิงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
เพิ่มผลลัพธ์เชิงป้องกันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร
ผลการใช้โปรแกรมเชิงป้องกันที่มีต่อจตนา
เชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตนาเชิงพฤติกรรมการ
บริจาคโลหิตของวัยรุ่นตอนปลายเขต
กรุงเทพมหานคร
การวิจัย ประเมินและพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดกรุงเทพมหานคร
Pathways to smoking and drinking:
The role of family functioning,
supportive parenting, self-control,
risk and protective factors in Thai
adolescents

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2557

หัวหน้าโครงการ

สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2556

หัวหน้าโครงการ

พ.ศ. 2556

หัวหน้าโครงการ

เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2556

หัวหน้าโครงการ

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร
ทุนวิจัย 90 ปี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กองทุน
รัชดาภิเษกสมโภช.

พ.ศ. 2555

ผู้ร่วมวิจัย

-

หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาววิธัญญา วัณโณ
Miss Vitanya Vanno
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-260-1770-7 ต่อ 16232, 16237, 086-908-3605
vitanya@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
จิตวิทยา
ศศ.ม.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ค.ด.
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2544
2546
2557

ความเชี่ยวชาญ
การสร้างเครื่องมือวัดทางจิ ตวิทยา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิธัญญา วัณโณ และสุพัทธ แสนแจ่มใส. (2559). การศึกษาการรับรู้พัฒนาการในการเรียนรู้ ปัจจัย
ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคในการเรียนของผู้เรียนรายวิชาการวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยา. มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 38, 28-40.
วิธัญญา วัณโณ, วรรณี แกมเกตุ, และสุวิมล ว่องวาณิช. (2559). การพัฒนาและการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลการวัดทุนจิตวิทยาเชิงบวกระดับกลุ่ม: การพัฒนาตัวแปรระดับกลุ่มจากข้อมูล
ระดับบุคคลด้วยโมเดลการรวมค่าข้อมูล. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 37(1), 99110.
มารยาท โยทองยศ และวิธัญญา วัณโณ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดีกับสุขภาวะ
ของบุคคล: การวิเคราะห์อภิมาน. BU Academic Review, 14, 39-53.
De Bolle, M., et al. (2015). The emergence of sex differences in personality traits in
early adolescence: A cross-sectional, cross-cultural study. Journal of Personality
and Social Psychology, 108(1), 171-185.
Vanno, V, Kaemkate, W., & Wongwanich, S. (2015). Effect of group-level positive
psychological capital on group effectiveness of Thai students. Procedia-Social
and Behavioral Sciences, 171, 1309-1314.
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Vanno, V, Kaemkate, W., & Wongwanich, S. (2014). Relationships between academic
performance, perceived group psychological capital, and positive psychological
capital of Thai undergraduate students. Procedia-Social and Behavioral Sciences,
116, 3226 – 3230.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ธีระภัทร กุโลภาส, วิธญ
ั ญา วัณโณ, และสรียา โชติธรรม. (2555). การพัฒนามาตรวัดการให้อภัย.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ “วิเคราะห์ภาพอนาคตของ
ประชาคมอาเซียน 2015-2020” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555, กรุงเทพฯ ประเทศไทย.
Vanno, V. (2015). Academic psychological capital of Thai psychology students.
Proceedings of the 2015 International Hokkaido Forum-Organizational Behavior,
Psychology, and Education (IHOPE), 87-97. Hokkaido, Japan.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 581
จต 623
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนามาตรวัดทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาไทย.

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รบั ทุน

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะ
ประจาปี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
งบประมาณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2558
การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการ
สานักงานคณะกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Education (EBE) ระดับชั้นประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ: ผู้ว่าจ้าง

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
ผู้ร่วม
โครงการวิจัย
ผู้ร่วม
โครงการวิจัย
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาว พนิดาพร จงราเชนทร์
Miss Panidaporn Jongrachen
อาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02 649 6233, 08 1770 4141
panidaporn@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ศ.บ.
สื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2549
กศ.ม.
จิตวิทยาพัฒนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551
ศศ. ด.
จิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557
ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาวัยรุ่น การประเมินพัฒนาการ
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Jongrachen, P., Sirivunnabutti, P., Rithakananone, P. (2015). The development and
validation of Thai adolescents’ desirable characteristics measurement scale. HRD
Journal, ISSN: 1906-9308, Burapha University, Vol.6, No.1, June 2015
พนิดาพร จงราเชนทร์. (2559). การศึกษารูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ฉบับ
ที่ 2, ปีที่ 9, กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 : บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีหนังสือตอบ
รับผลงานทางวิชาการจากบรรณาธิการ.
พนิดาพร จงราเชนทร์. (2560). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับมิติของความรัก.
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 47,
มกราคม-มิถุนายน 2560 : บทความวิจัยรอการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมีหนังสือตอบรับผลงานทาง
วิชาการจากบรรณาธิการ.
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Jongrachen, P., Sirivunnabut, P., Rithakananone, P. (2013). A developing second-order
measurement model of Thai adolescent's desirable characteristic. Poster
presented at the 3rd Asian Conference on Psychology and the Behavioral
Sciences 2013 (ACP2013). Osaka, Japan.
3. หนังสือ ตารา
สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. (2555). คู่มือการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น.
กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาเพรส. (พนิดาพร จงราเชนทร์ ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ)
สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. (2555). อฟท.ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น. กรุงเทพมหานคร: ธรรมดา
เพรส. (พนิดาพร จงราเชนทร์ ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ)
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 543
จต 581
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
การวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
-

แหล่งทุน
-

ปีงบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
-
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางภิญญาพันธ์ เพียซ้าย
Mrs.Pinyapan Piasai
อาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0 2649 5564, 08 9699 4810
pinyapan@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
สส.บ.
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
วท.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553
ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อรสา ใจจินา และ ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ. (2556). อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุน
ทางสังคมต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต์, 6(1) : 2-8. ค้นจาก www.arts.kmutnb.ac.th/file_article/1445407975.pdf
ภาณุมาส ศรีธิทอง และ ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ. (2556). ปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความ
เหนื่อยหน่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดตาก. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 6(2) : 2-8. ค้นจาก
www.arts.kmutnb.ac.th/file_article/1445414296.pdf.
ขวัญ เพียซ้าย, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, สุรศักดิ์ ละลอกน้า,และ สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2556).
การศึกษาความสามารถด้านสัดส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้, 4(2) : 86-91. ค้นจาก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/4077
กนกพร สุทธิสัณหกุล, นิยะดา จิตต์จรัส และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2557). การศึกษาความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับการทาพฤติกรรมอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสาร
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 36(1) : 45-66. ค้นจาก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/article/view/4280
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กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2558). การวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายการโทรทัศน์ที่นาเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สาหรับใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์
กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มศว 353). วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. 7(1) :
43 – 60. ค้นจาก http://bsris.swu.ac.th/jbsd/581/Journal58-copy-4.pdf
สุดารัตน์ รัตนเพชร, นิยะดา จิตต์จรัส, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ สติและความสุขตามแนวทางพุทธศาสนา. วารสารพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการพัฒนา. 8(1) : 79 – 101. ค้นจาก
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/591/005.pdf
Junprasert, T., Polyota, T., Piasai, P., & Chaiakkarakan, N., (2016). Depression and
Anxiety in the Elderly: Formulation and Development of Preventive Model
through Community Participation. International Journal of Behavioral Science.
11(2) : 77-92. Retrieved from http://bsris.swu.ac.th/journal/i112/6112.pdf
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sonphakdee, C., Piasia, P., & Chittcharat, N. (2015, June). Factors Associated with
Public Mind of the Secondary School Students: A Study Based on
Buddhamma. Paper presented at the 2015 International Hokkaido ForumOrganizational Behavior, Psychology, and Education (iHOPE), Sapporo, Japan.
Jiratkitiwong, W., & Piasia, P. (2015, June). The Effect of Creative Dramatic Activities
with Six Thinking Hats on Creative Thinking of Early Childhood. Paper
presented at the 2015 International Hokkaido Forum- Organizational Behavior,
Psychology, and Education (iHOPE), Sapporo, Japan.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
จต 501
จต 581
จต 623
จต 682
จต 692

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาทั่วไป (สอนร่วม 10 คน)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ (สอนร่วม 10 คน)
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา (สอนร่วม 2 คน)
สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ (สอนร่วม 10 คน)
ประสบการณ์ภาคสนาม (สอนร่วม 10 คน)
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

โครงการศึกษาและประเมินผลการดาเนินงาน สานักงานปลัดกระทรวงการ
กองทุนคุ้มครองเด็กและค้นหาโครงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ต้นแบบ
ของมนุษย์ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
การศึกษาความสามารถด้านสัดส่วนของนิสิต เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ที่ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
นาเสนอผ่านองค์การกระจายเสียงและแพร่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) สาหรับใช้
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชา
มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มศว
353)
โครงการสารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา
สานักงานคณะกรรมการ
จากการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการ
ในปี 2556
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจและวิจัย สานักงานคณะกรรมการ
ความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรคมนาคม
โทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดูแลและป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและโรควิตก ผู้สูงอายุไทย โดยแผนงาน
กังวลในผู้สูงอายุ
บริหารจัดการชุด
โครงการวิจัยเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคมผู้สูงอายุ
โครงการวิจัยการทานายพฤติกรรมการ
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
ป้องกันโรคอ้วน: ประสิทธิภาพของทฤษฎี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พฤติกรรมตามแผนและตัวแปรส่วนขยาย

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รบั ทุน (หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ)
พ.ศ.2556
ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ.2556

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ.2556

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ.2556

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ.2556

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ.2558

ผู้ร่วมวิจัย

พ.ศ.2559

ผู้ร่วมวิจัย
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560)
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ฉบับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) เพื่อให้เข้าตามรูปแบบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคงสาระสาคัญของหลักสูตรซึ่งได้แก่ ปรัชญา ไว้เหมือนเดิมทุกประการ ยกเว้น ชื่อ
หลักสูตร การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชาที่เพิ่ม-ลดซึ่งมีการปรับรหัสวิชา ภาษาที่ใช้ในการเขียนคาอธิบายรายวิชา โดยขยายความให้เฉพาะเจาะจง
และชัดเจน การปรับแก้จานวนชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติบางรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา รวมทั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้
1) ชื่อหลักสูตร
2) ปรัชญาของหลักสูตร
3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4) จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5) โครงสร้างหลักสูตร
6) รายวิชาที่เพิ่ม-ลด
7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
1.หมวดวิชาบังคับ
20
23
2.หมวดวิชาเลือก
3
6
3.ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
12
6
หน่วยกิตรวม
41
41

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
25
28
6
9
12
6
43
43
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รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555
1. หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
พัฒนาการ
2. ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
เต็มศักยภาพและส่งเสริมสังคม
ให้มีสันติสุขบนความหลากหลาย
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
พัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมทุก
มิติและช่วงวัย
2) สามารถผลิตผลงานวิจัย
เพื่อสร้างความรู้และประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์
3) สามารถถ่ายทอดและ
ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา
พัฒนาการเพื่อพัฒนาบุคคลให้
บรรลุศักยภาพของตน
ทั้งนี้ ด้วยความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความ
สานึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาจิตวิทยา
พัฒนาการ

หมายเหตุ
ปรับชื่อหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมากขึ้น และปรับตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย

คงเดิม

คงเดิม

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
ด้านพัฒนาการมนุษย์ครอบคลุม
ทุกมิติและช่วงวัยผ่านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. สามารถผลิตผลงานวิจัย
เพื่ อ สร้ า งความรู้ แ ละประยุ ก ต์
ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์
3. สามารถประยุกต์ความรู้
ทางจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการเพื่ อ
พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
มหาบั ณ ฑิ ต ให้ บ รรลุ ศั ก ยภาพ
ของตน
4. สามารถสื่ อ สารและ
ถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของ
การเคารพในศัก ดิ์ศ รีค วามเป็ น
มนุ ษ ย์ แ ละมี ส านึ กใน ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สาระสาคัญของวัตถุประสงค์ยังคงเดิม
แต่มีการขยายความวัตถุประสงค์ ข้อ
1 และ 3 ให้เฉพาะเจาะจงชัดเจนมาก
ขึ้น และดัดแปลงประโยคต่อท้ายเพิ่ม
เป็นวัตถุประสงค์ ข้อ 4
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หมายเหตุ

หลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
เพิ่มจานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรจากเดิม 2 หน่วยกิต เพื่อให้
นิสิตได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาพัฒนาการมากขึ้น
5. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาพื้นฐานทาง
ปรับลด เนื่องจากหลักสูตรปรับวุฒิ
การศึกษา จานวน 6 หน่วยกิต
การศึกษาเป็นศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2) หมวดวิชาเอก
1) หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
1.1 วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2 ไม่
แผน ก แบบ ก 2 ไม่
น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 23
แผน ข ไม่น้อยกว่า 23
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ระบุวิชา จต 501 จิตวิทยาทั่วไป ใน
ฐานะเป็นวิชาปรับพื้นฐานทาง
จิตวิทยา สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทาง
จิตวิทยาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น
เพิ่มรายวิชา จต 515 การวัดและ
ประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ
จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหาทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ ในวิชาเอกบังคับ
ทั้งแผน ก แบบ 2 และแผน ข เพื่อให้
นิสิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทาง
จิตวิทยาพัฒนาการมากขึ้น ทั้งนี้อาจ
ส่งผลให้นิสิตสามารถเสนอหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ได้เร็วขึ้น
เพิ่มหน่วยกิตในการเรียนวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต เพื่อให้นิสิตได้เรียน
รายวิชาเอกตามความสนใจของนิสิต
มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อใช้
ประกอบการทา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่อไป

2.2 วิชาเอกเลือก
1.2 วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อย
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต
กว่า 6 หน่วยกิต

คงเดิม
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แผน ข ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
3) ปริญญานิพนธ์ (สาหรับแผน
ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ (สาหรับแผน ข) 6
หน่วยกิต
6. รายวิชาที่เพิ่ม-ลด และ
ปรับแก้จานวนชั่วโมงบรรยาย
และปฏิบัติดังนี้
1) รายวิชาที่เพิ่มในวิชาเอก
เลือกของหลักสูตร 4
รายวิชา

แผน ข ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
2) ปริญญานิพนธ์ (สาหรับแผน
ก แบบ ก 2) 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ (สาหรับแผน ข) 6
หน่วยกิต

หมายเหตุ

จต 504 แรงจูงใจกับการดาเนิน 1) รายวิชาที่เพิ่มในวิชาเอกเลือกของ
ชีวิต 3(3-0-6)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ทั้ง 4
จต 515 การวัดและประเมินทาง
วิชานัน้ เป็นรายวิชาที่เพิ่มขึ้นตาม
จิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5)
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน
จต 617 การกระตุ้นพัฒนาการ
เสียที่มตี ่อหลักสูตร (รายละเอียด
3(2-2-5)
เพิ่มเติมตามภาคผนวก จ) ทั้งนี้
จต 684 การปรับพฤติกรรม
หลักสูตรได้เล่งเห็นความสาคัญ
3(2-2-5)
ของการได้รับประสบการณ์ตรง จึง
กาหนดให้มีชั่วโมงปฏิบัติในบาง
รายวิชา
2) รายวิชาที่ลดในวิชาเอก
2) รายวิชาที่ลดในวิชาเอกเลือกของ
เลือกของหลักสูตร 2
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2555 ทั้ง 2
รายวิชา
รายวิชา เนื่องจากความทับซ้อน
จต 505 จิตวิทยาความ
ของเนื้อหาวิชาที่มีต่อจิตวิทยา
แตกต่าง 3(3-0-6)
สาขาอื่น ร่วมกับข้อเสนอแนะของ
จต 683 การฝึกความไวต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร
ความรู้สึก 3(3-0-6)
(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม
ภาคผนวก จ) ประกอบกับความ
พยายามในการพัฒนาบัณฑิตของ
หลักสูตรให้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางมากขึ้น
3) รายวิชาที่ปรับแก้จานวน
3) ปรับลดจานวนหน่วยกิต และปรับ
ชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ 1
ให้มีตัวเลขจานวนชั่วโมงบรรยาย /
รายวิชา
ปฏิบัติสอดคล้องกับคาอธิบาย
จต 624 สัมมนาประเด็นปัญหา จต 581 สัมมนาประเด็นปัญหา
รายวิชา และปรับระบบการเขียน
ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2- ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3)
ตัวเลขในวงเล็บหลังจานวนหน่วย
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5)
จต 681 สัมมนาพัฒนาการ
มนุษย์กับคุณภาพทางการ
ศึกษา 3(2-2-5
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) นางสาวฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
2) นางสาวชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
3) นางนิยะดา จิตต์จรัส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
จต 682 สัมมนาพัฒนาการ
มนุษย์ 2(1-2-3)

1) นางสาวชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
2) นางฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ
3) นายสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์
สกุล

หมายเหตุ
กิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

