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การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวนี้ ไดร้บัทราบ/รบัรองการเปิดสอนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

      เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2555 

2. สภามหาวิทยาลยั/สถาบนั ไดอ้นุมติัการปรบัปรุงแกไ้ขครั้งนี้ แลว้  

     ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 

3. หลกัสูตรปรบัปรุงแกไ้ขนี้  เริม่ใชก้บันกัศึกษารุน่ปีการศึกษา 

     ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 

4. เหตุผลในการปรบัปรุงแกไ้ข 

     คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยมีรายละเอยีด การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสตูร จ านวน 1 ราย จาก นายแพทย์

ชนินทร์ สกุลอสิริยาภรณ์ เป็น อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์ 

 

     รายช่ืออาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (เดิม) 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

*1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สทิธิ์ศิรอรรถ วท.บ. (จิตวิทยา), 2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรม), 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*2. อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรพู่าย    นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

                              นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล), 2544 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*3. อ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนทส์กุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต), 

2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

5. นายแพทยช์นินทร์ สกุลอสิริยาภรณ์ พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต), 2548 คณะแพทยศ์าสตรศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 วว. (จิตเวชศาสตร์), 2551 คณะแพทยศ์าสตรศิริราชพยาบาล  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

*  หมายถงึ  อาจารยผ์ู้ รับผิดชอบหลักสตูร 

 

รายช่ืออาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ใหม่) 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา 

*1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สทิธิ์ศิรอรรถ วท.บ. (จิตวิทยา), 2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรม), 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*2. อ.ดร.ชัญญา ลี้ศัตรพู่าย    นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

                              นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล), 2544 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

*3. ผศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนทส์กุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 2544 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต), 

2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์), 

2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(รายใหม่) กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

*  หมายถงึ  อาจารยผ์ู้ รับผิดชอบหลักสตูร 
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5. โครงสรา้งหลกัสูตรภายหลงัการปรบัปรุงแกไ้ข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ไม่กระทบโครงสร้างหลักสตูรเดิม 

 

โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม ่

รายละเอยีด ก2 ข รายละเอยีด ก2 ข 

หมวดวิชาแกน 24 30 หมวดวิชาพ้ืนฐานของการศึกษา 24 30 

วิชาบังคับ 12 12 วิชาบังคับ 12 12 

วิชาเลือก 12 18 วิชาเลือก 12 18 

ปริญญานิพนธ ์ 12 - ปริญญานิพนธ ์ 12 - 

สารนิพนธ ์ - 6  - 6 

รวม 36 36 รวม 36 36 

 

 

      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

(ลงชื่อ)............................................................. 

       (ศาสตราจารย์ ดร.ปานสริิ  พันธุส์วุรรณ) 

                                             ต าแหน่ง  รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 

            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่…………..เดือน…………………………………….พ.ศ………....... 
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ประวติัและผลงาน  

 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาว พนิดาพร จงราเชนทร์ 

ช่ือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Miss Panidaporn Jongrachen 

ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์

ท่ีท างาน        ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรโ์ทรศพัท ์      02 649 6233, 08 1770 4141 

Email          nae_nursery@hotmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเร็จ 

ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

Ph.D. Early Childhood Education The University of Iowa, U.S.A. 2547 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาเดก็ จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาเดก็พิเศษ การประเมินพัฒนาการ 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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 
  

2.  บทความที่ไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

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.  ต ารา/หนงัสือ 

สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. (2555). คู่มือการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเดก็และเยาวชนระดับ 

  ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาเพรส. (พนิดาพร จงราเชนทร์ ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ) 

สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ. (2555). อฟท.ฟังเสยีงเดก็เป็น / ฟังเสยีงเดก็ไม่เป็น. กรุงเทพมหานคร:  

  ธรรมดาเพรส. (พนิดาพร จงราเชนทร์ ผู้ช่วยวิจัยในโครงการ) 


