




การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

..................................................... 

 

1. หลักสตูรฉบบัดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรงุแก้ไขคร้ังน้ีแล้ว ในคราวประชุม                          

คร้ังที่ 1 /2560 เม่ือวันที่ 11 มกราคม 2560 

3. หลักสตูรปรับปรงุแก้ไขน้ี เร่ิมใช้กบันักศึกษารุ่นปีการศกึษา 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 เป็นต้นไป 

4. รายละเอยีดในการปรับปรงุแก้ไข 

  คณะมนุษยศาสตร์ เสนอขอปรับปรงุอาจารย์ประจาํหลักสตูร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560)  เน่ืองจากทางหลักสตูรฯ ได้มีอาจารย์

ลาออก และมีการเพ่ิมรายช่ืออาจารย์ที่เพ่ิงจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีคุณสมบัติครบในการเป็น

อาจารย์ประจาํหลักสตูร โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี  

รายช่ืออาจารยป์ระจําหลกัสูตร (เดิม) 

 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ ์สทิธิ์ศิรอรรถ วท.บ. เกยีรตินิยมอนัดับ 2 (จิตวิทยา), 

2536 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรม), 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

                              นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล), 

2544 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

(ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 

สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

3. ผศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนท์

สกุล 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 2544 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ผศ.ดร.วิธญัญา วัณโณ วท.บ. (จิตวิทยา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ศศ.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ

องค์การ), 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา), 

2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2551 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย สส.บ.เกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง (สงัคม

สงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ), 2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายช่ืออาจารยป์ระจําหลกัสูตร (ใหม่) 

 

อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

1. รศ.ดร.ฉัฐวีณ ์สทิธิ์ศิรอรรถ วท.บ. เกยีรตินิยมอนัดับ 2 (จิตวิทยา), 

2536 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรม), 2539 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

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

                              นศ.ม. (การสื่อสารระหว่างบุคคล), 

2544 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 

 

คุณวุฒิการศึกษา สถาบนัที่สําเร็จการศึกษา 

3. ผศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนท์

สกุล 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 2544 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ผศ.ดร.วิธญัญา วัณโณ วท.บ. (จิตวิทยา), 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ศศ.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ

องค์การ), 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ค.ด. (วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา), 

2557 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย สส.บ.เกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง (สงัคม

สงเคราะห์ศาสตรบัณฑติ), 2545 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ผศ.ดร.ธรีะชน  พลโยธา วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2538 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

(รายใหม่) ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา), 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา) , 

2560 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อ.ดร.สพัุทธ แสนแจ่มใส วท.บ. (จิตวิทยา), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(รายใหม่) วท.ม. (จิตวิทยาคลีนิก), 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ปร.ด. (สงัคมศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสขุ) , 2560 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. อ.ดร.ชาญ  รัตนะพิสฐิ วท.บ. (จิตวิทยา), 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(รายใหม่) วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ

องค์การ), 2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ศศ.ด. (จิตวิทยาสงัคม) , 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

5. สาระในการปรบัปรุงแกไ้ข     

เปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสตูร โดยตัดช่ือ อาจารย์ ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์  

เน่ืองจากอาจารย์ได้ลาออก และทาํการเพ่ิมช่ืออาจารย์ประจาํหลักสตูร 3 ท่าน ดังน้ี ผศ.ดร.ธรีะชน พล

โยธา อาจารย์ ดร.สพัุทธ แสนแจ่มใส และอาจารย์ ดร.ชาญ รัตนะพิสฐิ 

      



4 
 
6. โครงสรา้งหลกัสูตรภายหลงัการปรบัปรุงแกไ้ข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ไม่กระทบโครงสรา้งหลกัสูตรเดิม 

 

 

             รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

      

 

             (ศาสตราจารย์ปานสริิ พันธุส์วุรรณ) 

           ตาํแหน่ง รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ   ปฏบิัติราชการแทน 

            อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 


