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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

คณะ    คณะมนุษยศาสตร์   

 

หมวดที 1 ขอ้มูลทวัไป 

1. รหสัและชือหลกัสูตร 

 รหัสหลักสตูร 25530091103957 

      ชือหลักสตูร   

ภาษาไทย: หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Developmental Psychology 

2.  ชือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชือเตม็: ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

       ชือย่อ:  ศศ.ม. (จิตวทิยาพัฒนาการ) 

ภาษาอังกฤษ  ชือเตม็: Master of Arts (Developmental Psychology) 

        ชือย่อ:  M.A. (Developmental Psychology) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

  - 

4.  จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ         

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 

 

    5.2  ภาษาทีใช ้

     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตาํราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรบัเขา้ศึกษา 

 รับผู้เข้าศกึษาชาวไทยและชาวต่างประเทศทสีามารถใช้ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษได้เป็นอย่าง

ดี ทงัการฟัง พดู อ่าน และเขยีน  

 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบนัอืน 

 - 

 

 5.5  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวทิยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ปรับปรุงมาจากหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

โดยจะเริมใช้หลักสตูรในภาคเรียนท ี1 ของปีการศกึษา 2565  
 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาในการประชุม 

ครังท ี1/2565 เมือวันท ี11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลกัสูตรจากสภาวชิาการในการประชุม   

ครังท ี1/2565 เมือวันท ี22 เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   

ครังท ี5/2565 เมือวันท ี12 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2565 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565   

8.  อาชีพทีประกอบไดห้ลงัสําเร็จการศึกษา 

 1. กลุ่มงานสาขาวิชาจิตวิทยา เช่น นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักกระตุ้นพัฒนาการ นักจิตวิทยา

ประจาํโรงเรียน นักวัดและประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ เจ้าหน้าทีคุมประพฤติเดก็และเยาวชน ผู้ดูแล

เดก็และผู้สงูอายุ  

 2. กลุ่มงานสาขาวิชาการ เช่น นักวจิยั วิทยากรผู้ให้ความรู้เรืองพัฒนาการทุกช่วงวัย  

 3. กลุ่มงานสาขาทเีกยีวข้องสมัพันธท์ต้ีองใช้หลกัจิตวิทยาในการดาํเนินงาน  
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. ชือ นามสกุล เลขบตัรประจําตวัประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
 

ลําดบั

ที 
รายชือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา 

เลข

ประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ชัญญา  ลีศัตรูพ่าย นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 2539 

นศ.ม. (การสอืสารระหว่าง

บุคคล), 2544 

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 

2546 

วท.ด. (การวิจยัพฤตกิรรม

ศาสตร์ประยุกต์), 2552 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

2 รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธศิริอรรถ วท.บ. (จิตวิทยา), 2536 

วท.ม. (จติวิทยาอุตสาหกรรม),  

2539 

วท.ด. (การวิจัยพฤตกิรรม

ศาสตร์ประยุกต์), 2548 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

3 รศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนทส์กุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), 

2544 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) , 

2548 

ศศ.ด. (จิตวิทยา), 2553 

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

x-xxxx-

xxxxx-xx-

x 

 

10. สถานทีจัดการเรียนการสอน 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจําเป็นตอ้งนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 จากข้อมูลของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรืองทิศทาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) ของสาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี 

พ.ศ. 2562 พบว่า มีการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากร สัดส่วนประชากรแต่ละช่วงวัย สถานการณ์ปัญหา

พฤตกิรรมวัยเดก็และวัยรุ่น ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ความเข้าใจระหว่างพ่อ แม่ ลกูหรือผู้

เลียงดูกับเดก็ การปรับตัว รวมทงัยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทีประสงค์

ผลติกาํลังคนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบสนองแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2580) ประเด็นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
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มนุษย์ การเปลียนแปลงดังกล่าวจะส่งผลและมีอิทธิพลกับพฤติกรรมของมนุษย์ทุกช่วงวัย ทังในเรือง

สถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสถานการณห์รือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม ดงัน ี

     11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-  ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงใน

เกือบทุกประเทศทวัโลกรวมถึงประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนืองมิได้เป็น

เพียงวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านัน แต่ได้ส่งผลกระทบไปถึงมิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม การใช้ชีวิต

ของประชากรภายใต้รูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) 

 จากข้อมูลเอกสารเอกสารประกอบการระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท ี13 เรือง การศึกษาตังแต่ปี 2569 ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชันวายมีบทบาทสาํคัญใน

ตลาดแรงงานซึงมีความต้องการใช้ชีวิตทมีีความยืดหยุ่นและความสมดุลในชีวิต ทาํให้การจ้างงานใน

ระยะต่อไปจะมีรูปแบบทีหลากหลายมากขึน กล่าวคือ การจ้างงานทีมิใ ช่รูปแบบมาตรฐาน 

(Non-standard Form of Employment : NSE) อาท ิการจ้างงานชัวคราว (Temporary) การจ้างงาน

บางช่วงเวลา (Part-time) การจ้างงานตามความต้องการ (On-call) การจ้างงานแบบแฝง 

(Disguised) และงานอิสระ (Self-Employment) มีแนวโน้มจะแพร่หลายมากยิงขึน ควบคู่ไปกับ

รูปแบบการทํางานจากทุกทีทุกเวลา (Working Anytime, Anywhere) อาทิ การทํางานทางไกล 

(Remote Work/Telework) การทาํงานจากบ้าน (Work from Home) หรือจากทีอืน ๆ ผ่านระบบ

ออนไลน์โดยอยู่ภายใต้ชัวโมงการทาํงานทยืีดหยุ่น ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานและความ

สมดุลในชีวิต รวมไปถึงช่วยลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติทกีระทบต่อความสามารถในการเดินทางไป

ทาํงาน สอดคล้องกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy และพฤติกรรมการดาํเนิน

ชีวิตใหม่ๆ นาํไปสู่การขยายโอกาสการมีส่วนร่วมในกาํลังแรงงานและเป็นแหล่งรายได้เสริม อย่างไรก็

ตาม การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการขยายตัวของแรงงานนอกระบบซึงขาดความ

คุ้มครองและสทิธปิระโยชน์ทเีหมาะสม รวมถึงแรงงานอาจเผชิญความเสียงจากความมันคงในการจ้าง

งานทลีดลง ประกอบกบัโครงสร้างประชากรเป็นสงัคมสงูวัย ภาครัฐจาํเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคน

ทุกช่วงวัยให้เตม็ตามศกัยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สงูวัยทียังมีสขุภาพดี เพือให้สามารถพึงพาตนเอง

และช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิศรี และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม สภาวการณ์

ดังกล่าวนํามาซึงโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการทตีอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุ ซึงจะส่งผลให้ภาคการผลิตส่วนหนึงมีโอกาสเติบโตเพิมขึน อาทิ ธุรกิจบริการ

สขุภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุรวมทังยังเป็นช่องทางในการพัฒนานวัตกรรม 

สินค้า และบริการใหม่ ๆ เพือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึงได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา  

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579 เน้นทกีารพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ประสงคท์จีะสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยังยืน 
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      11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

     สังคมไทยอยู่ในยุคสมัยทีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความซับซ้อนจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีและการสอืสารประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและสงัคมทีมีความเฉพาะตัว

ในแต่ละยุค ส่งผลกระทบให้อุปนิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรมการดํารงชีวิตของประชากรมีการ

ปรับเปลียนไป 

     ปัจจุบันสังคมไทยมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสือสารส่งผลให้มีวิถีชีวิตของคนรุ่น 

ต่าง ๆ เปลียนไปอย่างมาก โดยเดก็จาํนวนมากทีถูกเลียงดูด้วยสอื จากรายงานของ Multiple Indicator 

Cluster Surveys หรือ MICS ปี พ.ศ.2562 พบว่า มีเดก็อายุตาํกว่า 5 ปี ถึงร้อยละ 52.8 ทเีล่นอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ โดยร้อยละ 8.3 เล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉลียอย่างน้อย 3 ชัวโมงต่อวัน ซึงมีหลาย

งานวิจัยทีพบว่าการบริโภคสือมากและได้รับสือตังแต่ยังเลก็จะส่งผลกระทบทางลบต่อพัฒนาการด้าน 

ต่าง ๆ และพฤติกรรมของเดก็ อาท ิความก้าวร้าว พฤติกรรมดอืต่อต้าน พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า 

   ประชากรเจนเนอเรชันวายมักมีพฤติกรรม รูปแบบการใช้ชีวิต และการให้คุณค่าด้านต่าง ๆ ที

เปลียนแปลงไปจากสังคมยุคเก่า ได้แก่ การให้ความสาํคัญกับการศึกษา การชอบเข้าสังคมทังแบบ

ออฟไลน์และออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสือสังคมออนไลน์ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธทีดี สามารถ

สร้างความปรองดองหรือปรับตัวเปิดกว้างและยืดหยุ่นสูงในสถานการณ์ทีเปลียนแปลงอย่าง 

รวดเร็วและเป็นกลุ่ มประชากรทีเน้นความสมดุลระหว่างการทํางานและการใช้ชีวิตส่ วนตั ว  

(Work-life Balance) เพือตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนเองมากกว่าเป้าหมายเพียง

เพือค่าตอบแทนและความมันคง จากการทาํงานและการใช้ชีวิตดังกล่าวจะส่งผลให้มีอัตราการย้ายถิน

และการย้ายงานสูงขึนในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดจะน้อยลง เนืองจากประชากรเจนเนอเรชันวายมี

แนวโน้มแต่งงานช้าและชะลอการมีบุตร แสดงถึงการเปลียนทางแนวคิดและวัฒนธรรม โดยคนรุ่นใหม่ให้

ความสาํคัญกับการมีชีวิตอิสระ และการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว  

   นอกจากนีโครงสร้างด้านกฎระเบียบการทาํงานยังไม่เออืต่อการสนับสนุนการเลียงดูบุตรและดูแล

ผู้สงูอายุและสังคมไทยมีความเปราะบางของครอบครัวสูงขึน โดยพบว่า โครงสร้างครอบครัวเปลียนจาก

ครอบครัวขยายเปลียนเป็นครอบครัวเดียวใช้ชีวิตคนเดียวเพิมมากขึน อีกทงัยังมีครอบครัวข้ามรุ่นหรือ

ครอบครัวทเีดก็อยู่กับปู่  ย่า ตา ยาย จาํนวนมาก  ด้วยวิถีชีวิตดิจิทัลทเีด่นชัดในสงัคมไทยจึงทาํให้ศาสตร์

ในสาขาจิตวิทยาพัฒนามีความสาํคัญในทุกกลุ่มประชากร 

  ทังนีหลักสูตรประสานกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์กรมหาชน) มุ่งให้บริการทางจิตวิทยาอย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยหน้าทีหลัก  

3 ประการ ดังนี 

 1) ประเมินและตรวจวินิจฉัยทางด้านพัฒนาการ 

 2) ส่งเสริมศกัยภาพของบุคคลให้เหมาะสมกับช่วงวัยและปัญหาทางพัฒนาการแต่ละบุคคล 

 3) ให้ข้อมูลความรู้ทถูีกต้องด้านจิตวิทยาพัฒนาการและพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขาอาชีพ โดยจัดสรร

หน้าทหีลกั ได้แก่ นกัจติวิทยาพัฒนาการเดก็ ผู้ปฏบิัตงิานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเดก็ นกัจิตวิทยา

พัฒนาการผู้สูงวัย ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย ผู้ประสานงานการให้บริการเชิง

จติวทิยา ซงึแต่ละอาชีพจะมีหน่วยสมรรถนะเฉพาะด้าน 
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12.     ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกียวขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร          

   การพัฒนาหลักสตูรให้มีความทนัสมัยเท่าทันการเปลียนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน โดย

การกาํหนดทศิทางในลักษณะเพือการประยุกต ์และการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยาให้มีความ

เป็นองค์รวมมากขึน ตลอดจนการปรับเปลียนวิธีการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ

เน้นการฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นคุณภาพวิชาการทางด้านพัฒนาการมนุษย์ ให้มีความเข้มแขง็ พร้อมรับกับ

การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยการพัฒนาหลักสูตรมีเป้าหมายสาํคัญ คือ 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการเตรียมพร้อมเข้าสู่

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนวางแนวทางการพัฒนาตังแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็กเล็กให้มี

พัฒนาการทสีมวัยในทุกด้าน วัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อืนภายใต้บริบทสังคมทีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีบทบาทและสามารถทําหน้าทีได้

สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม และวัยผู้สูงอายุให้มีการทาํงานทีเหมาะสมตามศักยภาพและ

ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟืนฟูสุขภาพเพือป้องกันหรือชะลอ 

ความทุพพลภาพและโรคเรือรังต่าง ๆ ทจีะก่อให้เกิดภาระแก่ตนเอง ครอบครัว และระบบบริการ

สขุภาพ ทงันี เพือพัฒนาหลักสตูรให้มีความทนัสมัย เป็นสากล และมีบริบททางวิชาการทีสอดคล้อง

กับการเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ เพือให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านพัฒนาการมนุษย์ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานทีเกียวข้องกับศาสตร์ 

ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ดังนัน หลักสูตรจึงทาํการทบทวนปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ 

การดําเนินงานของหลักสูตร จากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกับข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยา และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย       

 

 12.2 ความเกียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยทมุ่ีงปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆ เพือประโยชน์ของ

สังคม และมุ่งแข่งขันจัดลําดับเป็นมหาวิทยาลัยชันนําของโลก โดยมียุทธศาสตร์หลักคือการเป็น 

แหล่งความเป็นเลิศในการผลิตกาํลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป้าประสงค์ท ี1 การ

เป็นแหล่งผลิตกําลังหลักของประเทศเพือรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย  เป้าประสงค์ที 2 แหล่ง 

ความเป็นเลิศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป้าประสงค์ท ี3 คณาจารย์มีความเป็นเลิศในการ

จัดการเรียนการสอน และเป้าประสงค์ท ี5 ผลิตบัณฑติให้เป็นไปตามความต้องการของสงัคม ดังนัน

การพัฒนาหลักสตูรเพือตอบสนองพันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยจึงจาํเป็นต้อง

มีการกาํหนดวิสัยทศัน์ทีชัดเจน เน้นการวางแผนทสีามารถนาํไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

การผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านวิชาการตามมาตรฐานสาขาวิชาการ และเปียมด้วย

คุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนีหลักสตูรยังมุ่งสร้าง

บัณฑิตทีมีศักยภาพในการทําวิจัย สามารถนําผลงานวิชาการไปใช้ในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ มีประโยชน์และยังยืน ตลอดจนการสร้างบัณฑิตให้มีจิตสาํนึกและ

รับผดิชอบต่อสงัคม และเกือกูลทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอืนทีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืนของสถาบนั 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ)  

มีความร่วมมือและบูรณาการกับหลักสูตรอืน ๆ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ หลักสูตรจิตวิทยา

การศกึษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและการดูแล บัณฑิตวิทยาลัย และ

สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ ทงันเีป็นไปตามความสนใจของนิสติในการศึกษาและพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย

ภายใต้การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

หมวดที 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรชัญา ความสําคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

     1.1 ปรชัญา 

  นักจติวิทยาพัฒนาการทเีชียวชาญในการวิจยั ประเมนิ และส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย  
 

     1.2 ความสําคญั 

 จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรือง

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และร่าง 

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) การพัฒนาประเทศใน

ระยะต่อไปจึงจาํเป็นต้องให้ความสาํคัญกับการทาํความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการ

เปลียนแปลงของปัจจัยทังหมดที ส่ งผลและมีอิทธิพลกับพฤติกรรมของมนุษย์ ทุกช่ วง วัย  

เพือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของการพัฒนาประเทศที ยั ง ยืน  

(Sustainable Development Goals : SDGs) 

 จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) ของ

สาํนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าโครงสร้างประชากรประเทศ

ไทยจะกลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศทมีีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิมขึนมากทีสุดในโลกโดยประชากรผู้สูงอายุมี

แนวโน้มเพิมขึนอีกร้อยละ 17.2 ภายในปี พ.ศ. 2593 ทงันีไทยได้เข้าสู่สงัคมสูงวัยมาตังแต่ปี พ.ศ. 2548 

(มีประชากรอายุ 60 ปีขึนไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทังหมด) และคาดการณ์ว่าจะ

กลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”(Complete-aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2566 เนืองจากมี

ประชากรสูงวัยประมาณร้อยละ 20.1 ซึงจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แห่ง

แรก ๆ ในภมูิภาค ต่อจากญีปุ่น เกาหลีใต้ และสงิคโปร์ ในขณะทไีทยยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น

ประเทศรายได้สงูดังเช่นประเทศดังกล่าว อกีทงัประเทศไทยกาํลังมุ่งหน้าเข้าสู่ “สงัคมสงูวัยระดับสดุยอด” 

(Super-aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2577 เมือมีสัดส่วนของประชากรสูงวัย สูงถึงร้อยละ 28.1 ของ

ประชากรทงัหมด นอกจากนี เมอืพิจารณาการเปลยีนแปลงโครงสร้างประชากรตามรุ่นเจนเนอเรชัน พบว่า 

ประชากรรุ่นใหม่โดยเฉพาะเจนเนอเรชันวาย ซี และอัลฟ่า รวมถึงรุ่นหลงัเจนเนอเรชันอัลฟ่า ซงึเริมเข้ามา

เป็นวัยเดก็ตังแต่ปี พ.ศ. 2569 จะมีจาํนวนและสัดส่วนเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็นไปในทิศทางทีสวน

ทางกบัประชากรเจนเนอเรชันวาย เอกซ์ และเบบีบูมเมอร์ ทจีะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนืองในระยะต่อ

จากน ี

 เนอืงจากโครงสร้างประชากรกลายเป็นสังคมสงูวัย ในขณะทอีัตราการเกิดลดลง จึงทาํให้จาํนวนวัย

แรงงานลดลง อัตราส่ วนพึงพิงของผู้สู งอายุ เพิมขึน ส่ งผลให้ภาครัฐจําเป็นต้องพิจารณา 

การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ ทังในกลุ่มเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยและเติบโตให้เป็น

เยาวชนทมีีคุณภาพ สว่นในวัยแรงงานให้พัฒนาตนเองได้เตม็ศักยภาพและทาํตามบทบาทหน้าททีางสังคม 

และในกลุ่มผู้สงูวัยให้สามารถพึงพาตนเองและช่วยเหลือสงัคมได้อย่างสมศกัดิศรี 
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ซึงเป็นหลักสูตรหนึงใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทมีีหน้าทีในการเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตไทยให้สามารถเข้าใจ ดูแล 

ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการบุคคลทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมไทยทีกําลัง

เปลียนแปลงไป สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีคุณภาพมาตรฐาน 

ระดบัสากล 

 

     1.3 วตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัของหลกัสูตร 

 1.3.1 วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1) ประยุกต์และนาํหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือความรู้ใน

ศาสตร์อนืทเีกียวข้องไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย 

2) ประเมิน คัดกรอง แปลผล และให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการทีเหมาะสมกับ

บุคคลทุกช่วงวัยได้ 

3) ผลติงานวิจัยทสีามารถส่งเสริมบุคคลทุกช่วงวัยให้มีสขุภาพจิต สขุภาพกาย และมีความ

เป็นอยู่ทดี ี

 1.3.2 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัของหลกัสูตร เมือนิสิตจบการศึกษา 

1) ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ

ความรู้ในศาสตร์อืนทเีกยีวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ รวมถึงการนาํไปประยุกตใ์ช้ 

2) ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย และให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา 

พัฒนาการได้ 

3) ELO3 สามารถทาํวจิัยในสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

 1.3.3 ผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัของหลกัสูตร เมือสินปีการศึกษา 

  ปีที 1  

  ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคดิและทฤษฎีทางจติวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ 

  ความรู้ในศาสตร์อืนทเีกยีวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ รวมถึงการนาํไปประยุกต์ใช้  

  ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย และให้คาํปรึกษาทางจติวิทยาพัฒนาการได้ 

  ปีที 2  

 ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ

 ความรู้ในศาสตร์อืนทเีกยีวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ รวมถึงการนาํไปประยุกต์ใช้ 

     ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย และให้คาํปรึกษาทางจติวทิยาพัฒนาการได้ 

 ELO3 สามารถทาํวิจัยในสาขาวชิาจติวิทยาพัฒนาการ 
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2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 

  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ) 

มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือง ทงันโีดยอาศัยข้อมูลการเปลียนแปลงทงัทเีกยีวข้องกับตัวศาสตร์ในสาขา

จิตวิทยาเอง และการเปลียนแปลงของบริบทสังคมแวดล้อม สาํหรับหลักสูตร ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2565 นีจะใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2565 เป็นรุ่นแรก ทังนีโดยวางแผนครอบคลุม

กระบวนการใช้หลกัสตูรภายในระยะ 5 ปี ดังนี 

 ปีการศึกษา 2565  

  - เปิดรับสมัคร 

  - รวบรวมข้อมูลพืนฐานของนิสติในหลกัสตูรทสีะท้อนความพร้อมและ 

    ศักยภาพของนสิติปัจจุบัน ได้แก่  

    -   สาขาปริญญาตรีทจีบ 

   -   จาํนวนร้อยละของนิสติทสีามารถสอบภาษาองักฤษผ่าน 

   -   อัตราการทาํงานระหว่างเรียนและลักษณะงานททีาํ 

       -   รายงานผลการเรียนแต่ละวชิา 

  -   ผลการประเมินรายวชิาของนิสติ  

  -   ทาํ มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 

  - รายงานผลการประกันคุณภาพของหลกัสูตร 

 

  ปีการศึกษา 2566 – 2567  

  - นิสติ / อาจารย์ผู้สอน ประเมนิทงัในระดับรายวิชาและภาพรวมของหลักสตูร 

  -  จาํนวนร้อยละของนสิติ ได้หัวข้อปริญญานิพนธ์ 

  - คณะกรรมการบริหารหลักสตูร / ผู้รับผดิชอบหลกัสตูร ศึกษาวจิยัวิเคราะห์ 

    สรุปผลการใช้หลักสตูรและรายงานผล 

- มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 

- รายงานผลการประกันคุณภาพของหลักสตูร 

 

 ปีการศึกษา 2568 – 2569  

- รายงานผลการประกันคุณภาพของหลักสตูร 

- ติดตามผลการใช้หลักสตูรจากนายจ้างเพือเป็นข้อมูลสาํหรับการปรับปรุงหลักสตูรในรอบต่อไป 

- ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาศัยข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัย และสรุปผลการใช้

หลกัสูตร ตลอดจนข้อมูลด้านทศิทางของศาสตร์ และสถานการณ์การเปลียนแปลงของสงัคม  

 

 ปีการศึกษา 2570  

- วางแผนการใช้หลกัสตูรใหม่ในปีการศกึษา 2570 และกาํหนดแผนพัฒนาปรับปรุง

หลกัสตูรในรอบต่อไป 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลียนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับง่ชี 

.  การปรับปรุงหลกัสตูรให้มี

มาตรฐาน โดย 

    .   ไม่ตํากว่าเกณฑ์ของ 

สกอ.  

    .   สอดคล้องกับความ

เปลียนแปลงของศาสตร์สาขา

จติวิทยา และสถานการณ์สงัคม 

     .  อยู่บนฐานของการ

ปฏิบตัิจริง  

    .   จัดทาํหลกัสตูรโดยยึด 

TQF  

    .   บุคลากรตดิตาม 

ความก้าวหน้าของศาสตร์และ

การเปลยีนแปลงของสังคม ผ่าน

การฝึกอบรม ศึกษาต่อและ

แลกเปลียนเรียนรู้  (KM ใน

องค์กร) และนําความรู้มาใช้

ปรับปรุงหลักสตูร  

    .   ประเมินและปรับปรุง      

หลกัสตูร 

1.  เอกสารการปรับปรุง

หลักสตูร   

    .   มคอ.  – มคอ.   

    .   ความเชือมโย งของ

โครงการ  และกิจกรรมของ

คณาจารย์ กับเนอืหา 

หลักสูตรและรายงานผลการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกต่อการ

ผลิตบัณฑิตหลักสูตร ศศ.ม.

(สาขาวชิาจติวิทยาพัฒนาการ)     

    .   รายงานผลการประเมิน

หลักสตูร 

 

2.  การบริหารหลักสตูร  

     .  การกาํกับดูแลให้มีการ

จัดการการเ รียนการสอนให้

ดํ า เ นิ น ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง

หลกัสตูร 

    .  การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

    .  การพัฒนาสือการเรียน

การสอน 

 

    .  มีการประชุมคณะกรรม   

การบริหารหลักสูตร เพือกํากับ

ดูแลให้มีการจัดการเรียนการ

สอนทีสอดคล้องกับ เป้าหมาย

ของหลักสตูร    

    .  แสวงหาความร่วมมือ

กับหน่วยงานอืน ทงัภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพือดึง

และแลกเปลียนทรัพยากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เ รียน 

(เ ช่น  กับห น่วยงานภาย ใน 

ได้แก่ สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ , บัณฑิตวิทยาลัย, คณะ

ศึกษาศาสตร์  กับหน่วยงาน

ภายนอก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์-

มหาวทิยาลัย, 

มหาวทิยาลัยมหิดล,  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์,  

   .   ดําเนินการอย่างน้อย 

ภาคเ รียนละ  ค รัง  และมี

รายงานการประชุมทีแสดงถึง

ก า รดํ า เ นิ นก า รกํ า กั บ ดู แ ล

ติดตาม 

    .   หลักฐานการมีกจิกรรม

ความร่วมมือในเชิง  วิชาการกับ

หน่วยงานอืน  ทังในและนอก

มหาวิทยาลัย (เช่น จดหมาย

เชิญบุคลากร  โครงการความ

ร่วมมือและผลการประเมิน

โครงการ เป็นต้น) 

    .   ดําเนินการอย่างน้อย  

 ครังในทุกรอบ  ปีและผล

การประเมินอยู่ในระดับดีถึงดี

มาก 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลียนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับง่ชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระ- 

จอมเกล้าพระนครเหนือ, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต, 

โรงพยาบาลเดก็สมิติเวช, 

ศูนย์บริการสาธารณสขุ 21  

วดัธาตทุอง,  

โรงพยาบาลชลประทาน และกับ

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

เช่น IIUM เป็นต้น) 

    .   จดัโครงการศกึษาดูงาน

และพัฒนาสอืการเรียนการสอน 

เช่น เอกสารประกอบการสอน 

ตาํรา หนังสอื  

ห้องปฏิบัติการ แบบทดสอบ 

 

.  การสร้างองค์ความรู้ทชุีมชน

หรือสงัคมต้องการ และเผยแพร่

องค์ความรู้แก่ชุมชนหรือสงัคม 

3.1 การสนบัสนุนให้ 

คณาจารย์และนิสิตทํา วิจั ยที

สร้างองค์ความรู้และตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนหรือ

สงัคม 

.   การจัดโครงการบริการ

วิชาการและเผยแพร่ความรู้ สู่

ชุมชนหรือสังคมโดยคณาจารย์

และนสิติ          

.  มีงานวิจัยทีลักษณะของ

หัวข้อวิจัยตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชนหรือสงัคม 

.  มีโครงการทีสนองความ

ต้องการของชุมชนหรือสังคม 

ดาํเนนิการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก

ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี

ถึงดีมาก 

 

.  การพัฒนาบุคลากรทงัระยะ

สนัและระยะยาว 

 

.   ให้คณาจารย์ทุกคนเข้า

ร่วมอบรม/ สัมมนา/ ประชุม/ 

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ใน

หรือต่างประเทศ และให้นํา

ความรู้ทไีด้มาเผยแพร่ 

แลกเปลียนและเรียนรู้ร่วมกัน

ในการประชุมหลกัสตูรฯ 

.  ดําเนินการอย่างน้อย ปี

ละ  ครัง โดยมีหลักฐานจาก

งบประมาณ/โครงการ/ รายงาน

การประชุม 

.   ข้อ มูลคณาจาร ย์ล า

ศึกษาต่อระดับปริญญา เอก 

ในช่วงปีการศึกษา  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

แผนพฒันา/แผนการ

เปลียนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับง่ชี 

.   ใ ห้คณาจา ร ย์ที จบ

การศึกษา ระดั บป ริญญาโท 

ลาศกึษาต่อเตม็เวลาในระดับ 

ปริญญาเอก   

.   ให้อาจารย์ใหม่รับการ

ปฐมนิเทศ และคําแนะนําด้าน

การจัดการเรียนการสอน โดย

การเข้าอบรมตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และจัดให้สอน

ควบคู่ กับคณาจารย์ เดิ มที มี

ความชาํนาญ 

 

2565 – 2569 

.  หลักฐานการเข้าอบรม

และการมอบหมายงานของ

หลักสตูรฯ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

หมวดที 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

   การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทังนีเป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
 

   .  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

 ไม่มี 
 

   .  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

 การเทยีบเคียงหน่วยกติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศกึษาระดับ

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)  

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

  วนัพฤหัสบด ี- วนัศกุร์   เวลา 17.30 – 20.20 น. 

          วันเสาร์ – วันอาทติย์     เวลา 08.00 – .  น. 

  ภาคต้น       เดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 

  ภาคปลาย     เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 หลักสตูรมีแผนการจัดการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี ทงันีนิสติสามารถทาํปริญญานิพนธ์ได้ตังแต่ภาค

เรียนแรกทเีข้าศึกษา  

      

 2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้สาํเรจ็การศึกษาขันปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า โดยไม่จาํกดัสาขาวชิา โดยผู้

เข้าศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ และมีคุณสมบัติ

ทวัไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

(ภาคผนวก ก) 

 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

  ปัญหา   เนืองจากหลักสูตรนีรับนิสิตทีจบปริญญาตรี โดยไม่จํากัดสาขาวิชา ทาํให้มีความ

แตกต่างทางด้านความรู้ พืนฐานทางจิตวิทยาค่อนข้างมาก 

  ปัญหา 2  นิสิตขาดทักษะการเรียนรู้แบบพึงตนเองด้วยความเคยชินกับการเรียนแบบพึงพา 

อาจารย์ผู้สอน 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

  ปัญหา 3  นิสิตขาดความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ ด้วยตนเอง ทาํให้มีแนวโน้มได้หัวข้อ

วจิยัช้ากว่าทคีวรจะเป็น 

 

    2.4 กลยทุธใ์นการดําเนนิการเพือแกไ้ขปัญหา/ขอ้จํากดัของนิสิตในขอ้ 2.3 

 กลยุทธแ์กไ้ขปัญหา   กาํหนดให้นิสิตทไีม่มีพืนฐานทางจิตวิทยาทุกคนในหลักสูตรเรียนวิชา

จติวิทยาทวัไป (จต501) ซึงเป็นวิชาทไีม่นับหน่วยกติ เพือปรับแนวคิดพืนฐานทางจิตวิทยาให้อยู่ในระดับ

ทใีกล้เคียงกัน 

 กลยุทธแ์กไ้ขปัญหา 2  วางรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเชิงรุก (Engages in Active 

Processing) เน้นผู้เ รียนเป็นผู้จัดกระทําในกระบวนการการเรียนรู้ ของตนเอง ด้วยตนเอง ผ่าน 

รายวชิาเรียนในหลกัสตูรรวมถึงการกาํกับตนเอง บริหารจัดการเวลา การตงัเป้าหมาย การทาํให้การเรียนมี

ความหมาย สนุกสนาน ท้าทายชวนค้นหา  

 กลยุทธแ์กไ้ขปัญหา 3  จดัโครงการเสริมหลักสตูรเพือกาํกับ ติดตาม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ

นิสติระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการวิจัยคุ้นเคยกบักระบวนการทาํปริญญานิพนธ ์ตังแต่ช่วงเริมแรก เช่น การ

เข้าร่วมสงัเกตการณ์สอบเค้าโครงปริญญานิพนธแ์ละสอบปากเปล่าของนิสิตรุ่นพี รวมทงัสนับสนุนกิจกรรม

ทางวชิาการ เช่น การจัดสมัมนาทางวิชาการ และการร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เป็น

ต้น และในการหาหัวข้อวิจัย นิสิตได้รับการสนับสนุนให้ค้นคว้าและอ่านงานวิจัยในรายวิชาต่าง ๆ โดย

มอบหมายให้นิสตินาํเสนอหัวข้อวิจัยผ่านรายวิชาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท ร่วมกบัโครงการติดตาม

ความก้าวหน้าการทาํปริญญานิพนธ์ของนิสติ และโครงการพัฒนาศกัยภาพนิสติ 

 

     2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

     จาํนวนนิสติทคีาดว่าจะรับเข้าศกึษาในหลักสตูรต่อปีการศึกษาและทีคาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษาใน

แต่ละปีการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นดังตารางด้านล่าง โดยหลักสูตรเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในแผน  

ก แบบ ก  จาํนวน 20 คนต่อปีการศกึษา  

 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชันปีท ี1 20 20 20 20 20 

ชันปีท ี2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะ

สาํเรจ็

การศกึษา 

- 20 20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั เพือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

จติวิทยาพัฒนาการ 

 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่าย  ปี

การศกึษา   

(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรับ) 

1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 

  2.6.2 ประมาณการค่าใชจ่้าย 

  งบประมาณของหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ 

   
ค่าใชจ่้าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 1,174,000 58,700 

 
1.1 ค่าสอนสาํหรับผู้สอนภายใน  
  (25 หน่วยกิต หน่วยท ี -  x 1,500 บาทต่อชัวโมง x 6 ครัง) 225,000 

 
 

   (25 หน่วยกิต หน่วยท ี -  x  บาทต่อชัวโมง x 4 ครัง) 75,000  
 1.2 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาํหรับอาจารย์พิเศษ   
   (25 หน่วยกิต x 2,000 บาทต่อชัวโมง x 5 ครัง)   250,000  
 1.3 ค่าใช้จ่ายอนื ๆ   
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทงัหลักสตูร) 60,000  
 ค่าใช้จ่ายเพือการประชาสมัพันธ ์ 20,000  

 
กจิกรรมตามทรีะบุในโครงสร้างหลกัสตูร  
(เช่น จัดสมัมนาและอบรม ปฐมนิเทศ กิจกรรมนสิติ ศึกษาดูงาน) 250,000 

 
 

 
ทุนอุดหนุนสาํหรับนสิติเพือการนาํเสนอ/ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
วชิาการ 

172,000  

 ค่าครภุัณฑ์ทใีช้สาํหรับนิสติ 80,000  
 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืนๆ แล้วแต่หลักสตูร 42,000  
 2. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สํานกั 14,675 73,375 
 2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันตาํ 5%) 3,668.75  
 2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขันตาํ 5%) 3,668.75  
 2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 7,337.50  
 3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12,900 86,275 
 3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกิน2,500บาท/นิสติ1คน) 2,500  
 3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์   
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ค่าใชจ่้าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหวั) 

 -กรรมการควบคุมปริญญานิพนธห์ลัก (ไม่เกิน 3,500 บาท/นิสิต1 คน) 3,500.00  

 -กรรมการควบคุมปริญญานิพนธร่์วม (ไม่เกิน 2,500 บาท/นิสติ 1 คน) 2,500.00  
 3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์   
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00  
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นิสติ 1 คน) 1,500.00  
 3.4 กรรมการตรวจสอบขันสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน) 400.00  

 
4. หมวดค่าใชจ่้ายส่วนกลาง 33,740 120,015 

 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x 2 ปี) 10,900  
 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  
 ค่าธรรมเนียมสาํนกัคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080  
 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x 2 ปี) 14,760  
 5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 30,000 150,000 

 ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร (ประมาณการค่าธรรมเนียม) 150,000 

   

     2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชันเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสอืสงิพิมพ์เป็นหลัก 

    แบบทางไกลผ่านสอืแพร่ภาพและเสยีงเป็นสอืหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสอืหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต็ 

    อนืๆ (ระบุ) แบบผสมผสานระหว่างออนไลนแ์ละออฟไลน์ 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

 การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลกัสูตรและอาจารยผู์ส้อน 

  3.1 หลกัสูตร   

            3.1.1   จํานวนหน่วยกิต  

                  เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 มีจํานวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยจํานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ 

ปริญญานิพนธ ์  หน่วยกิต 
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  . .   โครงสรา้งหลกัสูตร  

 

หมวดวิชา หนว่ยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 20 

- กลุ่มวิชาวิจัยและสถิติ 11 

- กลุ่มวิชาเฉพาะ 9 

หมวดวิชาเลอืก                        ไม่น้อยกว่า 4 

ปริญญานิพนธ ์ 12 

รวม                                          ไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกติ 
 

หมายเหตุ   

1. นิสติอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบยีนรายวชิาเพิมเติมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรฯ 

2. ในส่วนของหมวดวิชาเลือก นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาอืนนอกหลกัสูตร นอกสว่นงาน และ

นอกมหาวทิยาลัยได้  ภายใต้ความเหน็ของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ และบณัฑติวทิยาลัยอนุมัติ 

 

  3.1.3 รายวิชา  

    1) หมวดวิชาบงัคบั 

  หมวดวิชาบังคับกาํหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาวิจัยและสถิติ และ

กลุ่มวิชาเฉพาะ ดงัน ี

    รายวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิจยัและสถิติ   

จต515 การวัดและประเมินทางจติวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

PG515 Developmental Psychology Assessment and Evaluation  

จต521   สถิติเพือการวิจัยทางจิตวิทยา             2(1-2-3) 

PG521 Statistics for Psychological Research   

จต522 วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ  3(2-2-5) 

PG522 Research Methods in Developmental Psychology  

จต621 การสร้างมาตรวัดทางจติวิทยา 3(2-2-5) 

PG621 Psychological Scale Construction  

 

กลุ่มวิชาเฉพาะ 
  

จต511   ทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการ 2(1-2-3) 

PG511 Developmental Psychology Theories  
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    รายวิชา หน่วยกิต 

จต512 จติวิทยาการดูแลเดก็และวยัรุ่น 2(1-2-3) 

PG512 Psychology of Children and Adolescents Care  

จต513 จติวิทยาผู้ใหญ่และการดูแลผู้สงูอายุ 2(1-2-3) 

PG513 Adult Psychology and Elderly Care  

จต514 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการ  3(2-2-5) 

PG514 Counseling for Developmental Psychology  
 

หมายเหตุ  สาํหรับผู้ทไีม่มีพืนฐานทางจิตวทิยา นอกเหนือจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิจัยและสถิติ และกลุ่ม

วชิาเฉพาะข้างต้น จะต้องเรียนรายวิชา จต  จิตวิทยาทวัไป (PG501 General Psychology) โดยไม่นบั

หน่วยกิตและได้รับผลการเรียนในระดับพึงพอใจ (S) 
  

  2) หมวดวิชาเลือก 

   หมวดวิชาเลือกกาํหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต ทงันีสามารถเลือกเรียนรายวิชาอืน

นอกหลักสูตร นอกส่วนงาน และนอกมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร และบัณฑติวิทยาลัยอนุมัติ 

 
 

รายวิชา หน่วยกิต 

จต502   แรงจูงใจกับการดาํเนินชีวิต 2(1–2-3) 

PG502 Motivation and  Living 
 

จต516   จติวิทยาเดก็ทมีีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3) 

PG516 Psychology of Child with Special Needs  

จต581  สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ           2(1-2-3) 

PG581 Seminar in Developmental Psychology Problems  

จต611   การกระตุ้นพัฒนาการ       2(1-2-3) 

PG611 Early Intervention  

จต681 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์            2(1-2-3) 

PG681 Seminar in Human Development  

จต682 พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์            2(2-0-4) 

PG682 Buddhism and Human Development  

จต683 การปรับพฤติกรรม                                                                            2(1-2-3) 

PG683 Behavioral Modification  

จต684  การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ            2(1-2-3) 

PG684 Designing the Developmental Promotion Programme  
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รายวิชา หน่วยกิต 

จต685 การศกึษาอิสระ            2(0-6-3) 

PG685 Independent Study  

จต686 ประสบการณ์ภาคสนาม 2(0-6-0) 

PG686 Field Experience  

 

   3) ปริญญานิพนธ ์ 

                               รายวิชา  หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์  

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท            12 หน่วยกิต 

GRT691  Master’s Thesis  
    

    4) ความหมายของรหสัวิชา  

    4.1) เลขรหสัตวัแรก 

   เลข   5    หมายถึง   ชันปีท ี  

   เลข   6    หมายถงึ ชันปีท ี  

    4.2) เลขรหสัตวักลาง (เลขหมวดวชิา) 

      เลข 0  หมายถึง    พืนฐานทางจิตวิทยา 

      เลข    1    หมายถึง    จิตวทิยาพัฒนาการ 

      เลข   2  หมายถึง    สถิตแิละการวิจัยทางจติวิทยา 

      เลข 8 หมายถึง    การประยุกต์ทางจติวิทยา 

      เลข 9  หมายถึง    วิชาพิเศษเฉพาะสาขา/ปริญญานพินธ์ 
 

      4.3) เลขรหสัตวัทา้ย หมายถึง ลาํดับก่อนหลังของวิชา  

 

         3.1.4 แผนการศึกษา 

 แผนการศกึษามีรายละเอียดดังนี 

 

ชนัปีที   ภาคการศึกษาที   

รหสัวิชา ชือวิชา หน่วยกิต 

จต501* 

 

จต511   

จติวิทยาทวัไป 

 

ทฤษฎีจิตวทิยาพัฒนาการ 

ไม่นับหน่วย

กติ 

2(1-2-3) 

จต512   จติวิทยาการดูแลเดก็และวยัรุ่น           2(1-2-3) 
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รหสัวิชา ชือวิชา หน่วยกิต 

จต513   จติวิทยาผู้ใหญ่และการดูแลผู้สงูอายุ 2(1-2-3) 

จตXXX วิชาเลอืก 2 

จตXXX วิชาเลอืก  2 

 รวม 10 นก. 

หมายเหตุ  จต501 จิตวิทยาทวัไป เป็นวิชาปรับพืนฐานทางจิตวิทยาสาํหรับผู้ไม่มีพืนฐานทางจติวิทยา (โดยจัดให้เรียน

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สปัดาห์ นิสติทเีรียนต้องสอบผ่านและมีผลการเรียนในระดับพึงพอใจ (S) โดยไม่นับหน่วยกิต)  

โดยวชิา จต  อาจให้นิสติเก่าทจีบปริญญาตรีจากหลกัสตูรจิตวทิยาของคณะเรียน โดยนิสติทจีบปริญญาตรี สาขาวิชา

จิตวิทยา สามารถเลอืกเรียนหรือไม่กไ็ด้ 

ชนัปีที   ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวิชา ชือวิชา หน่วยกิต 

จต514 การให้คาํปรึกษาทางจติวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

จต515 การวัดและประเมินทางจติวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

จต521 สถิติเพือการวิจัยทางจติวทิยา             2(1-2-3) 

จต522   วิธกีารวิจยัทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

จต621 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 

 รวม 17 นก. 

 

ชนัปีที 2  ภาคการศึกษาที  

รหสัวิชา ชือวิชา หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 3 

 รวม 3 นก. 

 

ชนัปีที 2  ภาคการศึกษาที 2 

รหสัวิชา ชือวิชา หน่วยกิต 

ปพท691   ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท 6 

 รวม 6 นก. 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  

จต501  จิตวิทยาทวัไป (สาํหรับผู้ทไีม่มีพืนฐานทางจิตวิทยา) 2(2-1-3) 

PG501  General Psychology 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของจิตวิทยา  ระบบประสาท ชีวภาพของพฤติกรรม แรงจูงใจ การเรียนรู้  

การรับรู้   อารมณ์ บุคลิกภาพ ความเข้มแขง็ทางจิตใจ และวิธกีารวิจัยทางจิตวิทยาเพือประยุกต์ใช้ในการ

เข้าใจ คาดการณ์ และสง่เสริมพฤติกรรม 

 The study of concepts, theories of psychology, the nervous system, biopsychology, 

motivation, learning, perception, emotion, personality, resilience and research methods in psychology 

 

จต502  แรงจูงใจกบัการดาํเนินชีวิต 2(1–2-3) 

PG502  Motivation and Living 

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ เปรียบเทียบ แนวคิดทฤษฎี สรุปงานวิจัย นาํเสนอแนวคิดการวัดแรงจูงใจ 

สามารถส่งเสริมและประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 

The study, analysis, critique, comparison of theories and concepts, research conclusions, 

present motivation measurement concepts. Be able to promote and apply motivation in the lifestyle 

and work of individuals and groups 

 

จต511  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3) 

PG511  Developmental Psychology Theories 

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการทีเป็นทียอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะข้าม

วัฒนธรรมในปัจจุบัน ทฤษฎีทีเกียวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ภาษา สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

บุคลิกภาพ และจริยธรรม รวมทงัศกึษาการวิจัยตามแนวคิดทฤษฎี 

The study and analysis of the contemporary theories on human development. Investigate the 

wide range of theoretical areas, especially across cultures, such as biological, language, cognition, 

emotion, social life, personality and morality, including research based on theoretical concepts 

 

จต512  จติวทิยาการดูแลเดก็และวัยรุ่น 2(1-2-3) 

PG512  Psychology of Children and Adolescents Care 

        ศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัยทเีกยีวกบัพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของบุคคล ตังแต่ระยะในครรภ์จนถึง

ระยะวัยรุ่น วเิคราะห์อทิธิพลของพันธุกรรมและสงิแวดล้อมต่อพัฒนาการ การอบรมเลียงดูทสีอดคล้องกับ

พัฒนาการในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น อภิปรายปัญหาสาํคัญในวัยเดก็และวัยรุ่นรวมถึงแนวทางแก้ไข และ

การศกึษาภาคสนาม 

 The study of concepts, theories and research on human development from the fetal period to 

adolescence. The analysis of the influences of genetics and environment on development, the 
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nurture that relates to childhood development and adolescent development, and discuss the major 

problems in childhood and adolescence including solutions and field education 

 

จต513  จิตวทิยาผู้ใหญ่และการดูแลผู้สูงอายุ             2(1-2-3) 

PG513  Adult Psychology and Elderly Care 

 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภารกิจพัฒนาการ

ด้านอาชีพ ครอบครัว และสงัคม วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบทสีาํคัญในวัยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ รวมถึง

แนวทางแก้ไข ปัจจัยส่งเสริมพฤฒพลัง การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ อภิปรายประเด็นสาํคัญ

เกยีวกบัการดูแลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยมีการศกึษารายกรณี 

 The study of theories and research related to adults and elderly development. Topics will 

include development of tasks in careers, family, and social life. Analyze the problems and impacts in 

the adults and the elderly including solutions. Factors of enhancing active aging and preparation for 

an aging society are also considered. Discuss important issues concerning adulthood and elderly care 

with case studies 

 

จต514 การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

PG514 Counseling for Developmental Psychology 

 ศึกษาหลักการสําคัญ เป้าหมาย และกระบวนการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา คุณลักษณะที

เหมาะสมและจรรยาบรรณของผู้ให้คาํปรึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการให้

คาํปรึกษา รวมถึงทกัษะพืนฐานทใีช้ในการให้คาํปรึกษา ตลอดจนการประยุกต์ความรู้ ในการให้คาํปรึกษา

ไปใช้ในการให้คาํปรึกษาทางจติวิทยาพัฒนาการ 

 The study of the counseling goals and processes, counselor characteristics and behavior, 

ethical issues related to the practice of counselors. Analyzing and exploring the theoretical concepts 

consistent with the current research, essential interview and counseling skills, including a framework 

for dealing with consultation of development issues and problems 

 

จต515  การวดัและประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ                             3(2-2-5) 

PG515 Developmental Psychology Assessment and Evaluation 

  ศึกษาหลักการ เทคนิคและเครืองมือทใีช้ในการวัดและประเมินพัฒนาการของบุคคลแต่ละช่วงวัย 

จรรยาบรรณในการใช้เครืองมือ การบริหารการวัดและประเมิน การเขียนรายงานและแปลผลการวัดแก่

ผู้ปกครองและผู้ทเีกยีวข้อง และฝึกประสบการณใ์นการประเมินพัฒนาการ 

 The study of principles, techniques, and tools which are used to assess and evaluate human 

development at difference ages, ethics of using tools, measurement and evaluation management, 

writing reports and interpreting the measurement results for parents and related persons and practice 

assessing development 
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จต516  จติวิทยาเดก็ทมีีความต้องการพิเศษ  2(1-2-3 ) 

PG516  Psychology of Child with Special needs 

    ศึกษาประเภทของเดก็พิเศษ  เดก็ทมีีความสามารถพิเศษ และเดก็ทมีีความต้องการพิเศษในด้าน

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม โดยศึกษาถึงลักษณะ วิเคราะห์สาเหตุ การสง่เสริมพัฒนา ตลอดจน

การจัดการศึกษาให้แก่เดก็พิเศษเหล่าน ีและมกีารศึกษาภาคสนาม 

 The study of the categories of special children, children with special abilities and children 

with special needs in terms of physical, cognition, emotional and social aspects by studying the 

characteristics, cause analysis, intervention program as well as providing special education services 

for exceptional children within a community of collaboration and inclusion 

 

จต521  สถิตเิพือการวิจัยทางจติวิทยา             2(1-2-3) 

PG521 Statistics for Psychological Research  

  ศึกษามโนทัศน์เกียวกับสถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงปกติ การแจกแจงของการสุ่ม สมมติฐานและ

การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าที สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียวและหลายทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิตนิอนพาราเมตริก โดยเน้นการเลือกใช้

สถิติทเีหมาะสมกับคาํถามการวิจัยทางจิตวิทยา การแปลผล และการนาํเสนอผลในรายงานการวิจัย 

The study of elementary statistical principles, descriptive statistics, normal distribution, random 

sampling, hypothesis testing, t-test, correlation, simple regression analysis, analysis of variance, analysis of 

covariance, and nonparametric statistics in order to identify the appropriate statistical tests and to analyze 

data and reach objective conclusions regarding research questions in the psychological sciences. The course 

also provides practice in using statistical software for data summarization, presentation, and analysis 

 
 

จต522  วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ           3(2-2-5) 

PG522 Research Methods in Developmental Psychology 

 ศึกษากระบวนการและวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการในการดาํเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ เชิง

คุณภาพ และแบบผสานวิธี จริยธรรมการวิจัย การนิยามปัญหาวิจัย การประมวลเอกสาร การสร้างและ

เลือกใช้เครืองมือวิจัย การรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลวิจัย การเขียน

งานวิจัย การอ้างองิตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA (American Psychological Association) 

และการฝึกประเมินคุณภาพงานวจิัย 

The study of research processes and methods in developmental psychology in conducting 

quantitative, qualitative, and mixed method research. To study research ethics, research problem 

definition, review literature, creation and selection of research instruments, data collection, choosing 

the data analysis method, interpretation of research results, research report writing, references based 

on APA (American Psychological Association) format, and research quality assessment practice 
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จต581  สมัมนาประเดน็ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ           2(1-2-3) 

PG581  Seminar in Developmental Psychology Problems 

  ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมทเีกิดขึนของทุกช่วงวัย โดยใช้องคค์วามรู้จากแนวคิดทฤษฎี

จติวิทยาพัฒนาการ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎ ีต่างๆ และงานวิจัยทเีกียวข้อง ในการอภิปรายประเดน็ปัญหา

พฤติกรรมทีเกิดขึนกับช่วงวัยต่างๆ รวมทังเสนอแนะแนวทางการป้องกัน การพัฒนา และ/หรือการ

แก้ปัญหา 

 The study and analysis of behavioral problems that occur in all ages, using knowledge form 

the concept of developmental psychology theory, as well as related theories and research to discuss 

behavioral issues in developmental psychology that arise at different ages, in order to recommend for 

prevention, development and/or solution 

 

จต611  การกระตุ้นพัฒนาการ               2(1-2-3)                            

PG611  Early Intervention  

   ศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์สาเหตุของการมีพัฒนาการทีล่าช้าหรือไม่สมวัย และนาํหลักการ 

แนวคิดทฤษฎี เทคนิคทางจิตวิทยาหรือทีเกียวข้องมาออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมสาํหรับกระตุ้น

พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา สงัคม ภาษาและการสือสาร การช่วยเหลอืตนเอง ตลอดจนการให้ความ

ช่วยเหลือและคาํแนะนาํในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการแก่ผู้ปกครอง 

 The study, evaluation, and analysis of the causes of delayed or inadequate development, and 

apply the concepts, theories, and techniques in Psychology or related fields to design activities or 

programs for stimulation of physical development, intellectual development, social development, 

language and communicative development and self-help, as well as giving help and advice on training 

to stimulate development for parents 
 

 

จต621  การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 

PG621  Psychological Scale Construction 

  ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ของการวัดจิตลักษณะของบุคคล ขันตอนการสร้างการพัฒนาเครืองมือวัด

จิตลักษณะทมีีคุณภาพ จรรยาบรรณ แนะนาํเครืองมือมาตรฐานในการวัดจิตลักษณะของบุคคลแต่ละวัย 

ซงึเป็นทยีอมรับและเชือถือได้ใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการมีประสบการณ์ตรงจากการฝึกสร้างหรือปรับปรุง

แบบวดัจิตลักษณะ  

The study of concepts of the measurement of person’s psychological characteristics, process 

of construction and development of the measuring instruments of psychological characteristics quality, 

and ethics. Introduce standard instruments to the measurement of person’s psychological 

characteristics of each age, which are acceptable and reliable at present, as well as having direct 

experience from practicing the creation or improvement of psychological characteristics test 
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จต681 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์            2(1-2-3) 

PG681  Seminar in Human Development 

          ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วง โดยใช้องค์ความรู้ ทฤษฎีและงานวิจัยทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ โดยการวิพากษ์สภาพปัญหา สาเหตุและเสนอแนวทางหรือโครงการวิจัยทีเป็นไปได้ในการ

แก้ปัญหานนั 

        The study and analysis of all life stages of human problems, using the body of knowledge, theory 

and developmental psychological research by criticizing the condition and problems and propose possible 

approaches or research projects to solve them 

 

จต682  พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์            2(2-0-4) 

PG682  Buddhism and Human Development 

          ศึกษามิติต่าง ๆ ของความเป็นมนุษย์ บทบาทของศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนามนุษย์ บทเรียนที

มนุษยชาติได้รับจากการพัฒนามนุษย์ในมิติต่าง ๆ แบบแยกส่วน และแนวทางการพัฒนามนุษย์โดยอาศัย

การคิดเชิงระบบและการคิดแบบองค์รวม การวิเคราะห์เชือมโยงแก่นแท้ของพุทธศาสนากับเป้าหมายของ

การพัฒนามนุษย์และการประสานพุทธวิธกีบัจิตวิทยา 

 The study of human beings’ perspectives and human development sciences, lessons learned 

by humankind from the modular human development in different perspectives and the approach to 

human development through systematic cognitive processes and holistic thinking. The analysis of the 

essences of Buddhism with the goals of human development in term of the harmonization of Buddhist 

strategies with psychology 

 

จต683  การปรับพฤติกรรม                                                       2(1-2-3) 

PG683  Behavioral Modification  

           ศึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย โดยมุ่งเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ

วิเคราะห์และเข้าใจสาเหตุของปรากฏการณ์พฤติกรรม รวมถึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกียวกับ

การปรับพฤติกรรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้หลักการปรับพฤติกรรมในการพัฒนาและปรับเปลียน

พฤติกรรมมนุษย์ 

 Study topics of human behavior and human lifespan development, behavior conditioning, 

basic principles of behavior modification; analyze and apply behavior modification strategies, examine 

and treat problematic behavior and enable self-management plans to modify different behaviors based 

on theoretical concepts and research findings 
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จต684  การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ            2(1-2-3) 

PG684  Designing the Developmental Promotion Programme 

          ศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของทุกช่วงวัย และงานวิจัยทเีกยีวข้อง เพือใช้ในการวางแผน

ออกแบบ การวัด ประเมินกระบวนการในขันลงมือปฏิบัติการสร้างโปรแกรม ตลอดจนวัดความเปลียนแปลง

ของพัฒนาการ เพือติดตามประเมินผล 

 The study of promotion of human lifespan development, including research for implementing 

effective interventions, programs that promote and facilitate development issues 

 

จต685  การศกึษาอสิระ            2(0-6-3) 

PG685  Independent Study 

 สงัเคราะห์อย่างละเอยีดในเรืองใดเรืองหนงึในสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ภายใต้การควบคุม

ของคณาจารย์ในหลักสตูร 

 The thorough synthesis in the area of interest in developmental psychology under the 

supervision of course instructors 

 

จต686  ประสบการณภ์าคสนาม          2(0-6-0) 

PG686  Field Experience 

           การเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง โดยผู้เรียนประยุกต์ความรู้จากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ  หรือการพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร มีการเขียนรายงานและสมัมนา 

 Learning from direct experience whereby applying knowledge from integration of concepts, 

theories and research on psychological development, or human development of organization with the 

approval of curriculum management committee, report writing and seminar 

 

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับปริญญาโท            12 หน่วยกิต 

GRT691 Master’s Thesis 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
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 3.2 ชือ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

            3.2.1   อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร  
 

 

ลําดบั

ที 

รายชือคณาจารย ์

คณุวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ชัญญา  ลีศัตรูพ่าย นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 

2539 

นศ.ม. (การสอืสารระหว่าง

บุคคล), 2544 

กศ.ม. (จติวิทยา

พัฒนาการ), 2546 

วท.ด. (การวิจยั

พฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต์),  

มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

 

มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธศิริอรรถ วท.บ. (จิตวิทยา),  

วท.ม. (จติวทิยา

อุตสาหกรรม), 

2539 

วท.ด. (การวิจยัพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์), 

2548 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

3 รศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนทส์กุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง), 2544 

ศศ.ม. (จิตวิทยา

พัฒนาการ), 2548 

ศศ.ด. (จิตวิทยา),  

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 3.2.2   อาจารยป์ระจําหลกัสูตร 
 
 

ลําดบั

ที 
รายชือคณาจารย ์

คณุวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร.ชัญญา  ลีศัตรูพ่าย นศ.บ. (วารสารศาสตร์), 

2539 

นศ.ม. (การสอืสารระหว่าง

บุคคล), 2544 

กศ.ม. (จติวิทยา

พัฒนาการ), 2546 

วท.ด. (การวิจยั

พฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต์),  

มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

 

มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

2 รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธศิริอรรถ วท.บ. (จิตวิทยา),  

วท.ม. (จติวทิยา

อุตสาหกรรม), 

2539 

วท.ด. (การวิจยัพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์), 

2548 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

3 รศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนทส์กุล ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง), 2544 

ศศ.ม. (จิตวิทยา

พัฒนาการ), 2548 

ศศ.ด. (จิตวิทยา),  

มหาวทิยาลัยรามคาํแหง 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

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

ศศ.ม. (จิตวทิยา

อุตสาหกรรมและ

องค์การ), 2546 

ค.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย

การศกึษา), 2557 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 
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ลําดบั

ที 
รายชือคณาจารย ์

คณุวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีทีจบ 

สถาบนัทีสําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตวั

ประชาชน 

5 ผศ.ดร.ธรีะชน พลโยธา วท.บ. (วิทยาการ   

คอมพิวเตอร์), 

2538 

ศษ.ม. (จติวิทยา

การศกึษา), 2545 

ปร.ด. (การวิจัยและ

พัฒนาศกัยภาพ

มนุษย์ แขนงวิชา

จติวิทยาการศึกษา), 

2560 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

6 อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์

ศาสตร์), 2545 

วท.ด. (การวิจยั

พฤตกิรรมศาสตร์

ประยุกต์), 2553 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

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

วท.ม. (จิตวทิยาคลินกิ), 

2550 

ปร.ด. (สงัคมศาสตร์

การแพทย์และ

สาธารณสุข),  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 

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

วท.ม. (จติวทิยา

อุตสาหกรรมและ

องค์การ), 2551 

ศศ.ด. (จิตวิทยาสงัคม), 

2560 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

x-xxxx-

xxxxx-xx-x 
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4. องคป์ระกอบเกียวกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนวิชา จต686 ประสบการณ์ภาคสนามเพือเพิมประสบการณ์ทางด้าน

จติวิทยาพัฒนาการในหน่วยงาน 

 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้จากการบูรณาการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ และศาสตร์อืน ๆ ทเีกยีวข้อง เพือสอน วิจัย  และ/หรือพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยในประเดน็ทีนิสิต

สนใจ ตลอดจนสามารถสรุปผลเป็นรายงานเขียนและนําเสนอเพือแลกเปลียนประสบการณ์ในการ

ประชุมสมัมนาได้      

 

 4.2 ช่วงเวลา 

  ปีท ี 2  ภาคการศึกษาท ี 1 

 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   วัน  ต่อสปัดาห์เป็นเวลา  สปัดาห์ หรือจัดเตม็เวลาใน  ภาคการศกึษา  

 

5. ขอ้กาํหนดเกียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

 ข้อกาํหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อในขอบข่ายของสาขาวชิาจติวิทยาพัฒนาการ และได้รับอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

 

     5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

 การวิจัยปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เป็นการศึกษาค้นคว้า

รายบุคคลทางด้านพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงวัย โดยมุ่งเน้นความรู้และจรรยาบรรณในการวิจัย รวมทังแสดง

ให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สร้างงานวิจัยทีเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ

และวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธค์วบคุม ดูแลตังแต่เริมต้นกระบวนการวิจัย การเสนอเค้า

โครงปริญญานิพนธ์ การดําเนินการทาํปริญญานิพนธ์ จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ จนถึงการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานตามเกณฑข้์อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  

 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

 นิสติสามารถนาํความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางจิตวิทยามาวางแผน กาํหนดปัญหา การเขียน

เสนอโครงการวิจัย ดาํเนินการวิจัย สร้างเครืองมือ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการวิจัย บนพืนฐานของ

จริยธรรมการวิจัย เพือนาํมาขยายองค์ความรู้ทางจิตวิทยาทีจะประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคลตลอดช่วงชีวิต

ได้อย่างเหมาะสม มีประสทิธภิาพ และสอดคล้องกับสภาพการเปลียนแปลงของสงัคมปัจจุบัน 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

     5.3  ช่วงเวลา  

 เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของหมวดที 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงานและ

โครงสร้างหลักสตูร  

 

     5.4  จํานวนหน่วยกิต   

  ปริญญานิพนธ ์  หน่วยกติ  

 

     5.5  การเตรียมการ  

  หลักสูตรกาํหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาวิธีการวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ และวิชาปริญญานิพนธ์ใน 

ปีท ี1 ภาคเรียนท ี2  เพือเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตในการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ ์ทงันีหลักสตูรฯได้

จดัให้มีระบบและกลไกการควบคุมดูแล การให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธแ์ก่นิสติ    

 

  5.6  กระบวนการประเมินผล 

 หลกัสตูรมกีระบวนการทาํปริญญานิพนธโ์ดยมขีันตอนดังต่อไปน ี 

 1. แจ้งข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา โครงสร้าง

หลักสตูร คาํอธิบายรายวิชา การพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์และระยะเวลาในการทาํปริญญานิพนธ์ให้แก่

นิสติในวันปฐมนิเทศนิสติใหม่ 

 2. กาํหนดให้นิสติเลือกหัวข้อทีสนใจโดยพัฒนาหัวข้อในรายวิชา จต522 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ ซงึเป็นรายวชิาบงัคบัในภาคเรียนท ี2 ปีการศกึษาแรก  

 3. นิสิตนาํเสนอหัวข้อทีสนใจในรายวิชา ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทในชันปีท ี1 

ภาคเรียนท ี2 โดยอาจารย์ประจาํหลักสตูรให้ข้อเสนอแนะ  

 4. นิสติต้องรายงานความก้าวหน้าหัวข้อปริญญานิพนธท์ุกภาคเรียน โดยมอีาจารย์ประจาํหลักสตูร

ให้ คาํแนะนาํ เพือให้นสิติสามารถค้นคว้าและปรับปรงุหัวข้องานวิจัยทตีนเองสนใจได้ชัดเจนยิงขึน  

 5. นิสิตสามารถสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้ 3 ครังตามข้อบังคับฯ หากสอบไม่ผ่าน ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ โดยขันตอนนีต้องเสร็จสิน

ภายในภาคเรียนท ี5 ทงันนีสิติต้องสอบเค้าโครงปริญญานิพนธใ์นระยะเวลาทีข้อบงัคับฯ กาํหนดไว้  

 6. เมือนิสิตสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ผ่านแล้วจะมีการรายงานความก้าวหน้าการทาํปริญญา

นิพนธ์ในแต่ละภาคเรียน หลักสูตรจัดประชุมเพือแจ้งรายละเอียดการประชุมทางวิชาการ วารสารทาง

วิชาการ ซึงเป็นทยีอมรับในสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เพือให้นิสติคัดเลือกส่วนหนึงของผลงานปริญญา

นิพนธไ์ปตีพิมพ์เพือเผยแพร่ เป็นไปตามข้อบงัคับในการสาํเร็จการศกึษาในระดับบัณฑติศึกษา  

 7. เมือนิสิตพร้อมจะสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แล้ว หลักสูตรพิจารณาคณะกรรมการที

ประกอบด้วยอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และ

กรรมการบริหารหลักสตูรทเีคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตทเีป็นคณาจารย์ประจาํ

หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ รวมจาํนวนทังสินไม่

น้อยกว่า 3 คน เพือเสนอต่อบัณฑติวิทยาลัยในการแต่งตังคณะกรรมการฯ 
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หมวดที 4 ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต   

คณุลกัษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรม 

 

1. มีทกัษะการสอืสาร  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือพัฒนาทักษะการสือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เตรียมความพร้อมนิสติในการเขียนบทความวิจัย และการนําเสนอ

ผลงานวิจัยทางจติวิทยาพัฒนาการบนพืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. กาํหนดให้นิสตินาํเสนอผลงานวิชาการโดยใช้รูปแบบการสือสารและ

เทคโนโลยีทเีหมาะสม 

4. สอดแทรกไปกับการเรียนในทุกรายวิชาโดยกําหนดให้นิสิตมีการ

นาํเสนองานอย่างต่อเนือง 

2. สมรรถนะของหลักสูตร คือ มี

การวดัและประเมินพัฒนาการ 

1. จัดการเรียนการสอนทเีน้นให้นสิติเกดิความตระหนกัใน

จรรยาบรรณของนกัจิตวิทยาพัฒนาการ และการประเมินพัฒนาการ  

2. สง่เสริมการฝึกปฏิบัติการใช้เครืองมือคัดกรองพัฒนาการ

มาตรฐานเพือการวัดและประเมินพัฒนาการ  

3. สง่เสริมให้นสิติเขียนและนาํเสนอรายงานผลการประเมนิ

พัฒนาการทถูีกต้องแก่ผู้ทเีกียวข้อง  

4. มีการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการและศาสตร์อืน ๆ ให้

ได้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการโดยผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้ 

เชิงรุก (Active Learning) 
 

. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1 ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. ตระหนักถึงความสําคัญ 

บทบาทและจริยธรรม 

นักจติวิทยาพัฒนาการ 

 

 

 

  

- บรรยายสาระและให้เหตุผลประกอบ 

เพือให้นิสติมีความรู้  ความเข้าใจและ

ตระหนกัถึงความสาํคัญของ 

จริยธรรมของนกัจติวิทยาพัฒนาการ 

- จดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างการ

เรียนการสอน 

- สงัเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตน

ตามคุณธรรมจ ริยธรรม ใน

ร ะ ห ว่ า ง เ รี ย น แ ล ะก า ร ทํ า

กจิกรรมต่างๆ 

- ตรวจสอบผลงานในระหว่าง

เรียนและการทาํกิจกรรมต่างๆ 
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2. ประพฤติปฏิบตัิตนบน 

พืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมอนัดีงาม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพทาง 

จติวทิยาพัฒนาการ 

- จดัการเรียนการสอนโดยใช้กรณี 

ศึกษาและการจัดกิจกรรมกลุ่มที

สะท้อนภาวะผู้นําทางคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- สังเกตการร่วมอภิปราย 

- สังเกตการทาํกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินการนาํเสนอแนวคดิ 

- ตรวจสอบผลงานในระหว่าง

และการทาํกิจกรรมต่างๆ 

3. ถ่ายทอดความรู้ทาง 

จติวทิยาพัฒนาการ บนพืนฐาน

ของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จดัการเรียนการสอนโดยใช้ 

- กรณีศึกษา และใช้ปัญหาเป็นฐาน

ในการคิดแก้ไขปัญหา 

- เปิดโอกาสให้นิสติได้วินิจฉัยจัดการ

กับปัญหา หรือข้อโต้แย้งทางด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพทีเกิดขึนใน

ชุมชนและสงัคมวชิาการ 

- ประเมินการนําเสนอแนวคิด

ตรวจสอบผลงานในระหว่าง

และการทาํกจิกรรมต่าง ๆ 

- การสอบวัดความรู้ และการ

สังเกตกระบวนการปฏิบัติด้าน

การทดสอบ และวิจยัทาง 

  จิตวทิยา 

 

 2.2 ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีความรู้และความเข้าใจใน 

หลักการ ทฤษฎี  และองค์

ความรู้สําคัญทีเกียวข้องกับ                  

จติวิทยาพัฒนาการ 

- จัดการเรียนรู้ ทีเ น้นผู้ เ รียนเป็น

สาํคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ

การมีส่วนร่วมในการออกแบบ

กจิกรรมการเรียนรู้ 

- ให้นิสติเรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน

ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

- ส่งเสริมให้นสิติแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองตามประเดน็ทีสนใจอย่าง

กว้างขวางและลึกซึง 

- สอบวดัความรู้  

- ประเมนิการแสดงความคิดเห็น

หรือการอภิปรายทอียู่บน 

  พืนฐานของหลักการและทฤษฎี

ทางจติวิทยา รวมถึงผลการวิจัย

ใหม่ๆ 

- สังเกตการตอบคําถาม การ

อภิปรายแสดงความคิดเหน็ 

- ประเมินคุณภาพของผลงาน

นิสติ 

2. อธบิายพฤตกิรรมของ

บุคคลแต่ละช่วงวัย ภายใต้

สภาพการเปลียนแปลงของ

การศกึษาและสงัคมปัจจุบัน

ด้วยความรู้ทางจติวิทยา

พัฒนาการ 

- ส่งเสริมให้นิสติแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองตามประเด็นทีสนใจอย่าง

กว้างขวางและลึกซึง 

- ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือ

หัวข้อวิจัยตามความสนใจ และ

ความต้องการจําเป็นของสังคม 

- ประเมนิคุณภาพของผลงานนิสติ 

- ประเมินการแสดงความคิดเห็น

ห รือ ก า รอ ภิ ปร า ย ทีอ ยู่ บ น

พืนฐานของหลักการและทฤษฎี

ทางจติวิทยา รวมถึงผลการวิจัย

ใหม่ๆ 
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ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

โดยนาํหลักการและทฤษฎีทสีาํคัญ

มาประยุกต์ใ ช้ ไ ด้อย่า งถูก ต้อง

เหมาะสม 

3. มีความรู้และความเข้าใจใน

กร ะบ วน ก า ร วั ด แ ล ะ วิ จั ย

พฤตกิรรม การวเิคราะห์ข้อมูล 

และติดตามความก้าวหน้าของ

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

- ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือ

หัวข้อวิจัยตามความสนใจ และ

ความต้องการจําเป็นของสังคม 

โดยนาํหลักการและทฤษฎีทสีาํคัญ

มาประยุกต์ใ ช้ ไ ด้อย่า งถูก ต้อง

เหมาะสม 

- ให้นิสิตเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง

วิชาการและวิชาชีพทังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

- ประเมินจากเค้าโครง 

  ปริญญานิพนธ ์และ

ความก้าวหน้าการทาํ 

ปริญญานิพนธ์ 

- ประเมินผลสรุปรายงานสิงที

ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม

วิชาการต่างๆ 

 

 2.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. วิ เคราะห์สภาพปัญหาที

เกียวข้องกับพฤติกรรมของ

บุคคลตลอดช่วงวัย 

 

- ให้นิสติศึกษาและอภิปรายประเดน็

ปัญหาพฤติกรรมทีเกิด ขึนของ

บุคคลตลอดช่วงวัยจากตัวอย่าง 

หรือการศึกษาภาคสนาม  โดยอยู่

บนพืนฐานของความรู้ด้านจิตวิทยา

และนิสิตอาจจะนําศาสตร์อืนๆ ที

เกียวข้องมาร่วมวิเคราะห์ปัญหา

ด้วย 

- ให้นิสิตเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาทีเกียวข้องกับพฤติกรรม

ของบุคคลตลอดช่วงวัยโดยอยู่บน

พืนฐานของความรู้ด้านจิตวิทยา

และนิสิตอาจจะนําศาสตร์อืนๆ มา

บูรณาการร่วมด้วย  

- สอบวัดความรู้ของนิสติ 

- สงัเกตการโต้ตอบในชันเรียน 

- ประเมินผลงานทมีอบหมาย 

- ประเมินจากข้อเสนอแนะของ

นิสติ 

 

2. สังเคราะห์ผลงานวิจัยและ

บูรณาการความรู้ ทางทฤษฎี

และ/หรือการฝึกปฏิบัติ เพือ

- กําหนดให้มีกระบวนการวิจัยหรือ

ขนัตอนใดขันตอนหนงึของ 

กระบวนการวจิยัในรายวิชาของหลักสตูร  

- สอบวัดความรู้ของนิสติ 

- ประเมินจากคุณภาพผลงาน

เขยีนของนิสติ 
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ผลการเรียนรูด้า้น 

ทกัษะทางปัญญา 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

พัฒนาความ รู้ทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

- มอบหมายงานเขียนโดยกาํหนดให้

สังเคราะห์ผลงานวิจัยและบูรณา

การความรู้ ทางทฤษฎี ในรายวิชา

ของหลักสตูร  

- มอบหมายให้เขียนรายงานการ

เ รียน รู้ทีไ ด้จากการฝึกงาน ใน

รายวิชา จต686 ประสบการณ์

ภ าคสนาม  ของหลัก สูต ร  ใน

ลักษณะของการนําความรู้ ทา ง

ทฤษฎี และ/หรือผลงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้เพือการสอน การวิจัย

หรือการพัฒนาบุคคล 

- กําหนดให้นิสิตต้องทําปริญญา-

นิพนธ์ที เป็นการบูรณาการองค์

ความรู้ทางจติวิทยาพัฒนาการ  

- ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการ

เพือการพัฒนาตนเองหรือผู้อืนใน

ด้านต่างๆ จากการสัง เคราะห์

ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้

ทางทฤษฎีและ/หรือการฝึกปฏิบตัิ   

- ประเมินจากผลสรุปรายงานการ

เรียนรู้ทไีด้จากการฝึกงาน 

- ประเมินจากผลความสาํเรจ็ของ

การจัดกิจกรรมหรือโครงการที

เกิดจากนิสติสามารถสังเคราะห์

ผ ลง าน วิ จั ย แล ะบู รณ า ก า ร

ความรู้ทางทฤษฎีและ/หรือการ

ฝึกปฏิบัติมาสู่การปฏิบัติ เพือ

การพัฒนาตนเองหรือผู้อืนใน

ด้านต่างๆ   

 

3. วางแผนและดาํเนิน

กจิกรรมหรือโครงการวิจัย 

เพือขยายองค์ความรู้หรือ

แก้ไขปัญหาสาํคัญโดยใช้

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

และ/หรือร่วมกับศาสตร์อืนที

เกยีวข้องได้อย่างเหมาะสม 

- ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการ

เพือการพัฒนาตนเองหรือผู้อืนใน

ด้านต่างๆ โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์

ทางจติวิทยาพัฒนาการ 

- ให้นิสิตออกแบบและดําเนินการ

วิจัย โดยอาศัยฐานความรู้ ด้ าน

จิตวิทยาพัฒนาการและศาสตร์

อนืๆ ทเีกยีวข้อง 

- ประเมินจากผลความสาํเรจ็ของ

การจัดกิจกรรมหรือโครงการที

เกดิจากนิสติสามารถประยุกต์ใช้

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการ

มาสู่การปฏิบัติเพือการพัฒนา

ตนเองหรือผู้อนืในด้านต่างๆ   

- ประเมนิจากกระบวนการวิจัย 
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2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มีภาวะ ผู้นํ า  ทักษะทา ง

สังคมและสามารถทํา ง าน

ร่วมกับผู้อืนได้ 

- การสอนแบบเชิงรุก ให้ผู้เรียนเป็นผู้

ลงมือกระทาํ (Active Learning) 

- ทาํกิจกรรมกลุ่มในฐานะเป็นส่วน

หนึงของทมี  

- การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning)   

- การเรียนแบบกลุ่มย่อยและกลุ่ม

ใหญ่    

- ประเมินจากแบบวดัภาวะผู้นาํ  

- ประเมินจากแบบวัดทักษะ

ทางสังคมและความสามารถ

ในการทาํงานร่วมกับผู้อืน  

 

2. วางแผนในการปรับปรุง 

แก้ไขตนเองให้มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติ ง าน มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าทีทัง ต่อ

ตนเอง ส่วนรวม และสงัคม 

- การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 (Problem Based Learning)   

- การมอบหมายให้นิสติไปศึกษา/ฝึก

ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วให้ข้อมูล

ย้อนกลับ 

- ประเมินทกัษะการทาํงาน การ

กาํกับตนเองทางวชิาการ  

- ประเมินจากการพดูคุย

แลกเปลียนระหว่างอาจารย์

และนิสติ   

 

2.5 ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  แ ล ะ เ ชิ ง

คุณภาพเกียวกับศาสตร์

ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- การสอนแบบบรรยาย  

- การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ผล และแปล

ผลเชิงคุณภาพและปริมาณด้วยการ

ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป  

- ศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) 

เช่นงานวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

- ฝึกเขยีนรายงานผลการวิเคราะห์   

- ประเมินผลจากการสอบ 

- ประเมินทกัษะการเขียนและ

การนาํเสนอรายงานผลการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

  

 

2. สือสารและแลกเปลี ยน

เรียนรู้ ผลการวิจัยทางจิตวิทยา 

กิจกรรมหรือโครงการค้นคว้าที

- การเรียนรู้จากโครงการ/กิจกรรม

เสริมหลักสตูร  

- ประเมินด้วยแบบประเมิน

ความเหมาะสมของการ
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

สําคัญ ในรูปแบบของการ

สื อสารระห ว่ าง บุคคล สือ

สิงพิมพ์หรือการสือสารด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทังใน

ลักษณะทีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการต่อสาธารณชน    

- การเรียนแบบอภิปรายกลุ่มใหญ่ 

และกลุ่มย่อย  

- การเรียนรู้แบบอภิปรายกงึสมัมนา  

เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล 

- ประเมินจากความถูกต้อง

ชัดเจนของการนาํเสนอ

รายงานผลการวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ข้อมูล  

 

  

 2.6 ดา้นทกัษะวิชาชีพทางจิตวิทยาพฒันาการ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

วิชาชีพทางจิตวิทยา

พฒันาการ 

กลยุทธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

.  มีความสามารถในการวัด

และประเมินพัฒนาการด้วย

เครืองมือคัดกรองพัฒนาการ

มาตรฐานอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมบนจรรยาบรรณของ 

นักจติวิทยาพัฒนาการ 

- บรรยายให้นิสิตเกิดความตระหนัก

ในจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา

พัฒนาการและการประเมนิ 

พัฒนาการ 

- ฝึกปฏบิัติการใช้เครืองมือคัดกรอง

พัฒนาการมาตรฐานเพือการวัด

และประเมินพัฒนาการ 

- ให้นิสิตวัดและประเมินพัฒนาการ

ผ่านกิจกรรมหรือการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) 

- ประเมินความเหมาะสมของ

การเลือกใช้เครืองมือคัดกรอง

พัฒนาการมาตรฐานในการวัด

และประเมินพัฒนาการ 

- ประเมินผลการเรียนจากการ

สอบข้อเขียนและการสอบ

ปฏิบตัิ 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

.  มีความสามารถในการ

นํ า เ สน อ ผ ลก าร ป ร ะ เ มิ น

พัฒนาการแก่ผู้ทเีกยีวข้อง 

- ให้นิสิตเขียนและนําเสนอรายงาน

ผลการประเมินพัฒนาการทถูีกต้อง

แก่ ผู้ที เกี ยว ข้อง รวมทังเสนอ

แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการ 

โดยอาศัยฐานความรู้ ทางจิตวิทยา

พัฒนาการและศาสตร์อนืๆ 

- ประเมินผลจากการเขียนและ

การนาํเสนอรายงาน 

 

3.  มีความสามารถในการ

วางแผน จัดโปรแกรม หรือ

- ใช้ Active Learning แบบ Project 

Based Learning/Research Based 

- ประเมนิจากการพัฒนา 
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ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ

วิชาชีพทางจิตวิทยา

พฒันาการ 

กลยุทธก์ารสอน 
วิธีการวดัและประเมินผล 

 

นวัตกรรมในการช่วยเหลือ

ด้านพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

Learning/Problem Based 

Learning  

   โปรแกรมด้วยชุดแนวทางการ

ประเมนิ Rubic Score  
 

  

 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

1.1 ตระหนกัถึงความสาํคัญ บทบาทและจริยธรรมนักจิตวิทยา

พัฒนาการ 

1.2 ประพฤติปฏิบตัิตนบนพืนฐานคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

1.3 ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ บนพืนฐานของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎี และองค์ความรู้สาํคัญ

ทเีกียวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ 

2.2 อธิบายพฤติกรรมของบุคคลแต่ละช่วงวัย ภายใต้สภาพการ

เปลียนแปลงของการศึกษาและสังคมปัจจุบันด้วยความรู้ ทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวัดและวิจัยพฤติกรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

. ด้านทกัษะทางปัญญา  3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาทีเกียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลตลอด

ช่วงวัย 

3.2 สังเคราะห์ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและ/หรือ

การฝึกปฏบัิติ เพือพัฒนาความรู้ทางจติวิทยาพัฒนาการ 

3.3 วางแผนและดําเนินกิจกรรมหรือโครงการวิจัย เพือขยายองค์

ความรู้หรือแก้ไขปัญหาสาํคัญโดยใช้ศาสตร์ทาง 

     จิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือร่วมกับศาสตร์อืนทีเกียวข้องได้

อย่างเหมาะสม 

. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.1 มีภาวะผู้นาํ ทกัษะทางสงัคมและสามารถทาํงานร่วมกบัผู้อืนได้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

4.2 วางแผนในการปรับปรุง แก้ไขตนเองให้มีประสทิธภิาพในการ

ปฏิบตัิงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าททีงัต่อตนเอง ส่วนรวม และ

สงัคม 

. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสือสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเกียวกับ

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

5.2 สอืสารและแลกเปลียนเรียนรู้ผลการวิจัยทางจิตวิทยา กิจกรรมหรือ

โครงการค้นคว้าทสีาํคัญ ในรูปแบบของการสอืสารระหว่างบุคคล สอื

สิงพิมพ์หรือการสือสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทังในลักษณะที

เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อสาธารณชน 

6. ด้านทกัษะวิชาชีพทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

6.1 มีความสามารถในการวัดและประเมินพัฒนาการ ด้วยเครืองมือ

คัดกรองพัฒนาการมาตรฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสมบน

จรรยาบรรณของนกัจติวิทยาพัฒนาการ 

6.2 มีความสามารถในการนาํเสนอผลการประเมินพัฒนาการแก่ผู้ที

เกยีวข้อง 

6.3 มีความสามารถในการวางแผน จัดโปรแกรม หรือนวัตกรรมใน

การช่วยเหลือด้านพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

3. แผนทีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 

● ความรับผิดชอบหลกั ○ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

ดา้นที 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที 2 

ความรู ้

ดา้นที 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4 

ทกัษะ

ความสมั

พนัธ์

ระหว่าง

บุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที 6 

ทกัษะวิชาชีพทาง

จิตวิทยา

พฒันาการ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

หมวดวิชาเอก  

จต501  จติวทิยาทวัไป 

PG501 General Psychology 
               

 

จต502 แรงจูงใจกับการดําเนินชีวิต 

PG502 Motivation and Living 
               

 

จต511  ทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ 

PG511  Developmental 

Psychology Theories 

               

 

จต512  จติวทิยาการดูแลเดก็

และวัยรุ่น 

PG512  Psychology of Children 

and Adolescents Care 

                

จต513  จิตวทิยาผู้ใหญ่และ

การดูแลผู้สงูอายุ             

PG513  Adult Psychology 

and Elderly Care 

                

จต514 การให้คาํปรึกษาทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ 

PG514 Counseling for 

Developmental Psychology 

                

จต515  การวัดและประเมิน

ทางจิตวิทยาพัฒนาการ             

PG515  Developmental 

Psychology Assessment and 

Evaluation 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายวิชา 

ดา้นที 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที 2 

ความรู ้

ดา้นที 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4 

ทกัษะ

ความสมั

พนัธ์

ระหว่าง

บุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที 6 

ทกัษะวิชาชีพทาง

จิตวิทยา

พฒันาการ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

จต516  จติวทิยาเดก็ทมีีความ

ต้องการพิเศษ 

PG516  Psychology of Child 

with Special Needs 

               

 

จต521  สถิติเพือการวิจัยทาง

จิตวิทยา             

PG521  Statistics for 

Psychological Research  

               

 

จต522  วิธีการวิจัยทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ           

PG522  Research Methods in 

Developmental Psychology 

               

 

จต581  สมัมนาประเดน็ปัญหา

ทางจิตวิทยาพัฒนาการ           

PG581  Seminar in 

Developmental Psychology 

Problems 

               

 

จต611  การกระตุ้นพัฒนาการ      

PG611  Early Intervention 
               

 

จต621  การสร้างมาตรวัดทาง

จิตวิทยา 

PG621  Psychological Scale 

Construction 

               

 

จต681  สมัมนาพัฒนาการ

มนุษย์  

PG681  Seminar in Human 

Development  

               

 

จต682  พุทธศาสนากับการ

พัฒนามนุษย์            

PG682  Buddhism and 

Human Development 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายวิชา 

ดา้นที 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที 2 

ความรู ้

ดา้นที 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที 4 

ทกัษะ

ความสมั

พนัธ์

ระหว่าง

บุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที 5 

การ

วิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที 6 

ทกัษะวิชาชีพทาง

จิตวิทยา

พฒันาการ 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

จต683  การปรับพฤติกรรม 

PG683  Behavioral 

Modification  

                

จต684  การออกแบบ

โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ           

PG684 Designing the 

Developmental Promotion 

Programme 

                

จต685  การศึกษาอสิระ           

PG685  Independent Study 
               

 

จต686  ประสบการณ์

ภาคสนาม          

PG686  Field Experience 

                

ปริญญานิพนธ ์  

ปพท691  ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท            

GRT691  Master’s Thesis 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

หมวดที 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2559  (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนิสิต 

 หลกัสตูรกาํหนดให้นสิติประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณา

ความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสนิผลการเรียนและจัดทาํรายงานผลการทวนสอบเพือเป็นหลักฐาน

การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นประจาํทุกภาคการศึกษา โดยหลักสตูรกาํหนดให้มีกระบวนการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทุกด้านตามทีกาํหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ของทุกรายวิชา โดยก่อนเปิดภาคการศึกษาหลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณา 

มคอ.3 เพือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอน เทคนิคและวิธีการสอน กจิกรรมการเรียนรู้และ

วิธีการประเมินผลกับ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา และความรับผิดชอบหลักทรีะบุใน มคอ.3 

หลังสอบปลายภาคอาจารย์ผู้ สอนทุกรายวิชาส่งผลการเรียนเพือเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการเรียนรู้ของนิสิตทุกรายวิชา และนําเสนอรายงานสรุปผลการทวนสอบ 

มาตรฐานผลสัมฤทธิต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพือนาํข้อเสนอแนะมาปรับปรุงคุณภาพ การ

จดัการเรียนการสอน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูข้ณะนิสิตกําลงัศึกษา 

   โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทาํหน้าทกีาํกับดูแลการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ในระดับ

รายวิชา ระดับชันปี และระดับหลักสูตร ให้ครอบคลุมวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน 

เครืองมอืประเมิน เกณฑก์ารประเมิน และผลการประเมิน โดยมีการนาํผลการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนในแต่ละรายวิชา โดยนิสติมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย  

  

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรียนรูห้ลงัจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

- ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

- ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตทีจบการศกึษา 

3. เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาในหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

หมวด 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรบัณฑิต (ภาคผนวก ก) ดังนี  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 1. มีเวลาเรียนทมีหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ไม่เกนิ ข้อ 14 กาํหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ข้อ (2) หลักสตูรปริญญาโทให้ใช้

เวลาในการศึกษาไม่เกนิ 4 ปีการศึกษา  

 2. สอบได้จาํนวนหน่วยกติครบตามหลักสตูร  

 3. ค่าคะแนนเฉลียสะสมของรายวชิาไม่ตาํกว่า 3.00  

 4. สอบสมิทธภิาพทางภาษาผ่านหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 45 (2)  

 5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

โดยคณะกรรมการทไีด้รับการแต่งตังจากบัณฑิตวิทยาลยั และต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

 6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ทีมีหลักฐานผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน และเป็นไป

ตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 7. การตพิีมพ์ผลงานปริญญานิพนธห์รือส่วนหนึงของปริญญานิพนธม์ีรายละเอียดดังนี  

  7.1 ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึงของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติทีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลันกรองก่อนการตีพิมพ์และเป็นที

ยอมรับในสาขาวิชานัน ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่นันต้องเป็นบทความวิจัยฉบับจริง (Reprint) หรือฉบับ

ร่างทผ่ีานการตรวจแก้ไขแล้ว (Final Draft) พร้อมจดหมายการตอบรับการตีพิมพ์ (Accepted Letter) ลง

ในวารสารทรีะบุปีทฉีบับทแีละปีพ.ศ. (ทงันีเป็นไปตามประกาศของบัณฑติวิทยาลัยเรืองการตีพิมพ์ผลงาน

ปริญญานิพนธห์รือส่วนหนงึของปริญญานิพนธ)์  

  7.2 การนําเสนอผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึงของปริญญานิพนธ์ต่อทีประชุม

วิชาการทมีี กรรมการภายนอกมาร่วมกลันกรอง โดยบทความทนีาํเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ

การตพิีมพ์ในรายงานสบืเนอืงจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ทมีคีุณภาพ หรือเผยแพร่ในลักษณะ

ใดลักษณะหนึงท ีสบืค้นได้กรณีเป็นการประชุมวิชาการต้องมีประกาศนียบัตรหรือจดหมายรับรองการไป

นําเสนอผลงานจริง และรายงานสืบเนืองจากการประชุมฉบับจริง (Reprint) เพือขอจบการศึกษาตาม

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

หมวดที 6 การพฒันาอาจารย ์

1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใ์หม่ 

 1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความ

เป็นครู ซึงจัดโดยมหาวิทยาลัย เพือให้ความรู้ เกียวกับการออกแบบการเรียนรู้ทมุ่ีงเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เทคนิควิธีการสอน การใช้สือเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้ เรียน การวิจัยเพือ 

พัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ระบบสารสนเทศทเีกยีวข้อง  

 2. หลักสตูรชีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสตูร และมอบเอกสารทีเกียวข้อง 

เช่น รายละเอยีดหลกัสตูร คู่มอืการศกึษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 

 3. หลักสตูรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสงัเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ หรือ

จดัให้สอนร่วมกบัอาจารย์ทมีีประสบการณ ์ 

 4. หลักสตูรกาํหนดอาจารย์พีเลียงเพือช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํปรึกษา ตลอดจนประเมินและ

ติดตามความก้าวหน้าในการปฏบัิติงานของอาจารย์ใหม่  

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

 1. การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

 1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ เกียวกับการออกแบบการเรียนรู้ทมุ่ีงเน้นผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ เทคนิควิธกีารสอน การใช้สือเทคโนโลยีดิจิทลั การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย

เพือพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา 

และระบบสารสนเทศทเีกยีวข้อง ซึงจดัโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนือง  

 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ 

สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  

 

 2. การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอืนๆ  

 2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการ

สอนกบัการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน 

 2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณใ์นการวิจัยทางวิชาการ/

วิชาชีพอย่างต่อเนือง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นําเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการทงัในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ  
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หมวดที 7 การประกนัคุณภาพ 

1. การกํากบัมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาทมีีการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร ดังน ี 

 - อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสตูร มจีาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธก์ับสาขาวิชา

ขนัตาํปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตาํกว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง

วชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั   

 - อาจารย์ประจาํหลักสูตรมีคุณวุฒิขันตาํปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือมีตาํแหน่งทางวิชาการไม่

ตาํกว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตังให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลงั  

- มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาํความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และ

พัฒนาหลักสตูร ซึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑติ รวมถึงการเปลียนแปลง

ของนโยบายเศรษฐกิจ สงัคม และความก้าวหน้าทางวชิาการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 

2.       บณัฑิต 

- มหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ ทเีทียบเคียงอย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  

3) ด้านทกัษะทางปัญญา  4) ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทกัษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทกัษะวิชาชีพทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

- หลักสตูรมีการสาํรวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตทีได้งานทาํ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับ

จากวนัทสีาํเรจ็การศึกษา 

- หลกัสตูรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสติทสีะท้อนผลลัพธ์

การเรียนรู้ของหลกัสตูรก่อนจบการศึกษา  

- หลกัสตูรมกีารเผยแพร่ข้อมูลในศาสตร์สาขาจติวิทยาพัฒนาการให้แก่บัณฑติให้สามารถนาํไปใช้

ในการพัฒนาตนเองเพือยกระดับทักษะทีมีให้ดีกว่าเดิม ตลอดจนการสร้างทักษะทีจาํเป็นต่อการทาํงาน 

(Reskill และ Upskill) 
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3. นสิิต 

 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา หลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ มีกระบวนการรับนิสติโดยกาํหนดเกณฑ์การคัดเลือก

และคุณสมบัติ ของนิสิตทีเหมาะสมกับลักษณะของหลักสตูร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เพือให้นิสติมีความพร้อม ในการเรียนและสามารถสาํเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาทีหลกัสตูรกาํหนด 

 - หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาความรู้  ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบ

ต่าง ๆ เสริมสร้างจิตสาํนึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท ี21 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 - หลักสตูรมีการแต่งตังอาจารย์ทปีรึกษาเพือให้คําปรึกษาด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยแก่นิสติ โดยมีการกาํหนดชัวโมงให้คาํปรึกษา (Office Hours) เพือให้นิสติสามารถเข้าปรึกษาได้ 

 - หลักสูตรมีการสํารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การสาํเร็จการศึกษาของนิสิต เพือติดตาม 

ประเมนิ และปรับปรุงผลการดาํเนินงาน 

 - คณะมนุษยศาสตร์และหลักสตูรมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตทีมีประสิทธิภาพ โดยมี

การประเมินความพึงพอใจของผลการจัดการข้อร้องเรียน 

 

4. อาจารย ์

 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา หลักสตูร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ทสีอดคล้อง

กบัระเบียบ/ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ทมีหาวิทยาลัยกาํหนด ซึงสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรืองมาตรฐาน

ความสามารถภาษาองักฤษของอาจารย์ประจาํ 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้

เกียวกับ หลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  การใช้สือและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนรู้  รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่าง ๆ 

ทเีกยีวข้อง 

 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ศูนย์/หลักสูตร  มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนา

อาจารย์ ให้มีความเชียวชาญในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร 

(UK Professional Standards Framework- UKPSF) การพัฒนาตนเองให้มีความเชียวชาญในสาขาวิชา 

การวิจัย การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และนโยบาย ของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลกัสตูร 

 - มีการกํากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวชิาการ การคงอยู่ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทกีาํหนด 
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5.  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะมนุษยศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความ

เข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา ทมีุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

(Outcome-based Education)  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสีย ตลาดแรงงาน ความ

เจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 - มีการจัดการเรียนการสอนทมุ่ีงเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญัผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 ทีหลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และทาํงาน

ร่วมกับผู้อืน การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  การสือสาร และการทาํงาน การบูรณาการการเรียนกับการ

ทาํงาน การฝึกงาน และการวิจัย 

 - มีการจัดการเรียนการสอนทมีกีารบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 - มีการกาํหนดอาจารย์ผู้สอน โดยคาํนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชียวชาญในรายวิชา

หรือเนือหาทีสอนโดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และการ

ประเมนิผลการจดัการเรียนรู้  

 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธกีารและเครืองมือทหีลากหลาย มีเกณฑก์ารประเมิน

และการตดัสนิผลทชัีดเจนและเชือถือได้ 

 

6. สิงสนบัสนุนการเรียนรู ้

 - มีระบบการดํา เนินงานของศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา คณะมนุษยศาสต ร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดเตรียมสงิสนับสนุนการเรียนรู้ทีจาํเป็น ต่อการเรียนการสอน ทงั

ด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิงอํานวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบสอืสารระยะไกล (Online) สถานทพัีกผ่อนระหว่างเรียน รวมถึงมี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทเีอือต่อการเรียนรู้ทังใน และนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การสนบัสนุนให้ผู้เรียนบรรลผุลลัพธก์ารเรียนรู้ตามทีกาํหนดได้โดยทรัพยากรทมีอียู่ ประกอบด้วย 

  .  หนังสอื ตาํรา วารสารทงัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในสาํนักหอสมุดกลางทีเกียวข้องกับ

ส าขา วิ ช า จิ ต วิ ท ย า พั ฒน าก า รแ ละ ศา สต ร์อื นๆ  แ บ่ ง เ ป็น   หนั ง สื อ  แ ละตํ า ร าภ าษ า ไ ท ย  

5,437 เล่ม ให้บริการโดยสาํนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

            .  หนังสือ และตําราภาษาต่างประเทศ ,742 เล่ม ให้บริการโดยสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

            .  วารสารวิชาการทังภาษาไทย  เล่มและภาษาต่างประเทศ  เล่ม ให้บริการโดยสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

            .  หนังสือและวารสารอิ เล็กทรอนิกส์ (E-book และ E-journal) ทีให้บริการโดยสํา นัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูลของ ThaiLIS 
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(HW Wilson, ProQuest, Science Direct, Web of Science, Springerlink, Education Research 

Complete) ฐานข้อมูล Scopus ฐานข้อมูล Ebsco ฐานข้อมูลปริญญานิพนธแ์ละฐานข้อมูลทดลองใช้อืนๆ 

 - มีการสาํรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสติทีมีต่อสงิสนับสนุนการ

เรียนรู้  และนาํผลการสาํรวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 

7. ตวับง่ชีผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

 ตัวบ่งชีผลการดาํเนินงานมี  ตัว ซึงผลการดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชีทงัหมดอยู่ใน

เกณฑด์ีต่อเนือง 2 ปีการศกึษา  เพือตดิตามการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาตต่ิอไป ทงันี

เกณฑก์ารประเมินผ่าน คือ มีการดาํเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อยร้อยละ  ของตัวบ่งชีผลการ

ดาํเนนิงานทรีะบุไว้ในแต่ละปี 

ตวับ่งชีผลการดําเนินงาน 
ปีที 1 

2565 

ปีที 2 

2566 

ปีที 3 

2567 

ปีที 4 

2568 

ปีที 5 

2569 

( ) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลักสตูร 
     

( ) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.  ที

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 
     

( ) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.  และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ เ ปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

( ) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลงัสนิสดุภาคการศึกษาทเีปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

( ) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.  ภายใน 60 วนั หลงัสนิสดุปีการศึกษา 
     

( ) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนักศึกษาตาม

มาตรฐานกการเรียนรู้ทีกําหนดใน มคอ.  และมคอ.  

(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาทเีปิดสอนในแต่

ละปีการศกึษา 

     

( ) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
-     
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ตวับ่งชีผลการดําเนินงาน 
ปีที 1 

2565 

ปีที 2 

2566 

ปีที 3 

2567 

ปีที 4 

2568 

ปีที 5 

2569 

การประเมินการดําเนินการทรีายงานใน มคอ.  ของปีที

แล้ว 

( ) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

( ) อาจารย์ประจาํหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วชิาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 
     

( ) จาํนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 
     

( ) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต

ใหม่ทมีีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

-     

( ) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิต

ใหม่เฉลยีไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  
- -    
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หมวดที 8 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.    การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

- มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และนาํผลการ

ประเมนิมาวิเคราะห์เพือปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  

 - มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการทหีลากหลาย อาท ิการมี

ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การแลกเปลียนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การนําเสนองาน การประเมินชินงาน 

ผลงาน รายงาน หรือการสอบ  

- มีการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ของนิสติตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินทีหลากหลาย อาท ิผู้สอน 

ผู้เรียน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึก โดยมีกระบวนการดาํเนินการ ดังนี 
 

 1.  ก่อนการสอน 

            ก่อนเปิดภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน ประชุมพิจารณา

โครงการสอนของรายวิชาทีจะเปิดสอน แลกเปลียนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ วางแผน 

กลยุทธก์ารสอนในแต่ละรายวชิา 

        2.  ระหว่างสอน 

       อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตระหว่างการฟังบรรยายทาํกิจกรรม ตรวจสอบความ

เข้าใจ ความรู้สกึของนิสิต เกียวกับผลการเรียนรู้จากวิธีการสอนด้วยการสนทนา สอบถาม สัมภาษณ์ 

หรือใช้แบบสาํรวจ 

        3.  หลังการสอน 

       อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสติจากแบบฝึกหัด ผลงาน และผลการสอบ  
 

 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

 1.  นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชีแจง 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สือการสอน โดยใช้ 

แบบประเมิน ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (http://esurvey.swu.ac.th) 

 2.  การประเมินการสอนแบบรอบด้าน ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพือนร่วมงาน 

และผู้บงัคับบัญชา โดยสงัเกตวิธสีอน สอืการสอน กิจกรรม/งานทีมอบหมายแก่นิสติ และความสอดคล้อง

กบัโครงการสอน 

 3.  มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 4. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทังภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย 
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 ผลทไีด้จากการประเมินกลยุทธ์การสอนและทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนที

กล่าวมาทุกขนัตอนจะนาํมาประมวลร่วมกับการปรึกษาหารือกบัผู้เชียวชาญด้านหลักสตูรและวิธีสอน เพือ

พัฒนาประสทิธิผลของการสอน 

2.    การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 1.  สาํรวจภาวการณ์ได้งานทาํของบัณฑิตโดยสอบถามบัณฑิตแต่ละรุ่นทีสาํเรจ็การศึกษาเกียวกับ

ระยะเวลาในการหางาน ความเห็นทีมีต่อหลักสูตรในการสร้างความรู้ความสามารถ และความมันใจแก่

บัณฑิตในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ รวมทงัเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร

ให้ดีขนึ 

 2.  สาํรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์และ/หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพือประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑติทสีาํเรจ็การศึกษา และเข้าทาํงานในสถานประกอบการนันๆ ในระยะ

ต่างๆ เช่น ปีท ี1 ปีท ี3 เป็นต้น 

 3.  การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึง

พอใจในด้านความรู้  ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอืนๆ ของบัณฑิตทีสาํเรจ็การศึกษาแล้วไปศึกษาต่อ  

ณ สถาบันนันๆ 

 4.  สาํรวจความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีประเมินหลักสูตรหรือความเห็นชอบอาจารย์

พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียนและคุณลักษณะอืนๆ ทเีกียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ

การพัฒนาองคค์วามรู้ของนิสติ 

 5.  รวบรวมผลงานของนิสติทสีามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ ได้แก่ 

   -  จาํนวนผลงานทไีด้รับรางวัลทางสงัคมและวิชาชีพ  

   -  จาํนวนกจิกรรมการกุศลเพือสงัคมและประเทศ 

   -  จาํนวนอาสาสมัครในองค์การททีาํประโยชนต่์อสงัคม 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

 - ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชีการ กาํกับมาตรฐานหลกัสูตร (องค์ประกอบท ี1)  

 - ประเมินผลการดาํเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบ

ทมีหาวทิยาลยักาํหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทไีด้รับแต่งตังจากมหาวิทยาลัย  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินทีได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน ผู้ใช้

บัณฑิต ข้อมูลจาก ปค.003 มคอ.5 และมคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา เพือทราบปัญหาการดาํเนินงานของหลักสตูรในภาพรวม และนาํสู่การวางแผน ปรับปรุง 

หรือพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาํทุก 5 ปี 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก ข้อบงัคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข สาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลกัสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง  รายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง)  

ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธก์ารเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA  

ภาคผนวก ฉ  ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ 

ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข สาํเนาคาํสงัแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรและวิพากษห์ลกัสตูร 

(กรณหีลักสตูรปรับปรุง) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสตูร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายงานผลการวิพากษห์ลกัสูตร 
 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

1. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกียวกับความสอดคล้องของหลักสตูรกบันโยบายของประเทศ 

วิสยัทศัน์และพันธกิจมหาวิทยาลยั ความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีกลุ่มต่างๆ 

ท่านที 1 

1) การเขียนในหัวข้อ 1.2.2 ยัง

ไม่ชัดเจนเกียวข้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย ควรเน้นความ

เกียวข้องกับสาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการด้วย 

 

ในส่วนบทนําหลักสูตรไ ด้นํา

ข้อคิดเห็นของผู้ ทรงคุณวุฒิไป

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 

พันธกจิของมหาวทิยาลัย 

 

 

- 

2) หัวข้อท ี11.2 ทจีบด้วย “การ

นาํไปสู่ปัญหาสขุภาพจิต” อาจจะ

เป็นสงิทเีกียวข้องกบั 

จติวิทยาคลินกิมากกว่า 

จติวิทยาพัฒนาการ 

ในข้อที 11.2 ไ ด้แก้ไข “การ

นําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต” เป็น 

“ด้วยวิถี ชีวิตดิ จิทัลที เ ด่นชั ด 

ในสังคมไทยจึงทําให้ศาสตร์ 

ในสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมี

ความสาํคญัในทุกกลุ่ม 

ประชากร” 

- 

3) มีการกล่าวถึงประชากรใน 

Generation ต่าง ๆ เช่น  

Generation Y และผู้สงูวัยซึงเป็น

ประชากรทคีวรได้รับความสนใจ

จงึเป็นสงิทดี ี

- 

ท่านที 2 

1) หลักสูตรมีความสอดคล้อง

กับความ ต้องการ/นโยบาย 

ของประเทศ ทีขาดผู้ทีมีความรู้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดู แ ล

ประชากรโดยเฉพาะ 

ด้านพัฒนาการทีถูกต้อง เพราะ

ปัจจุบันผู้ดูแลมนุษย์ในแต่ละ

 

ไม่ปรับปรุง 

 

หลักสตูรมีความหลากหลายทาง

ความต้องการและอาชีพ โดย

นิ สิตไ ม่ ไ ด้มุ่ ง เ น้นไปเ ป็นนัก

ปฏบิตัิ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ช่วงวัยไม่มีความรู้ โดยเฉพาะพ่อ

แ ม่  ค รู  ที จ ะ ต้ อ ง ดู แ ล ด้ า น

พัฒนาการเด็ก ส่งผลให้เกิด

ปั ญ ห า ทุ ก ช่ ว ง วั ย ต า ม ม า  

แต่หลักสูตรยังขาดบริบทใน 

ด้ าน โครงส ร้ า งท า ง สั ง ค ม ที

เปลียนแปลงไป เช่น โครงสร้าง

ครอบค รั ว  คว าม เจ ริ ญท า ง

เทคโนโลยีทส่ีงผลต่อพัฒนาการ

โดยเฉพาะจิตวิทยาพัฒนาการ 

หลักสตูรจะผลิตบัณฑิตให้มีส่วน

ช่ ว ย ใน กา ร ช่ วย เหลื อ  ดู แ ล 

ป้องกัน  และแ ก้ไ ขทา ง ด้ าน

จิตวิทยาทีมีพัฒนาการทีเ ป็น

ปัญหาอย่างไร  

 

2) หลักสตูรควรเน้นในการผลิต

นักปฏิบัติ นักวิชาชีพ มากกว่า

นักวิจัย โดยนักวิชาชีพจะต้อง

ผลิต/สร้างเครืองมือ โปรแกรม 

หรือนวัตกรรมในการวัดและ

ประเมินจิตวิทยาพัฒนาการได้

เพือประโยชน์ในการช่วยเหลอื 

ไม่ปรับปรุง - เ รา เ น้ นก ระบว นการ วิ จั ย 

เนืองจากเป็นการออกแบบซึง

นํามาสู่การตรวจสอบทฤษฎี  

นวัตกรรม โดยการวิจัยเป็นฐาน

สาํคัญในการออกแบบโปรแกรม

ไม่ว่าในระดับบุคคลหรือกลุ่ ม 

การใช้เครืองมือทีใช้วัดในด้าน

ต่าง ๆ สิงเหล่านีคือสิงทีเป็น

พืนฐานทีสามารถประเมินได้  

ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม

ในรายบุคคลและรายกลุ่ม โดย

การออกโปรแกรมต้องใช้หลาย

ศ า สต ร์ แ ล ะ พื น ฐ า น ก า ร ใ ช้

เครืองมอื 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

- ในเรืองการปฏิบัติจะแฝงอยู่

ในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การ

วจัิย  

ท่านที 3 

โ ด ยภ าพรวม ขอ งหลั ก สู ต ร

สามารถตอบโจทย์กับนโยบาย

ของประเทศ วิสัยทัศน์ แ ล ะ  

พันธกจิของมหาวิทยาลัยได้อย่าง

ดีจุดแขง็อยู่ทีการปรับเปลียนให้

ทนัตามสถานการณ์ท ี

เปลียนแปลงไปและเตรียมเพือ

รองรับสถานการณ์ในอนาคตไว้

ด้วย ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิต

สามารถเลือกเรียนตามความ

สนใจและความถนัดของตนเอง

ไ ด้  มีก าร เ พิมประสบการ ณ์

ภาคปฏิบัติมากขึน เพือสามารถ

รองรับความต้องการของตลาด 

แรงงานได้กว้างขวางมากยิงขึน 

 

เมือเปรียบเทียบกับหลักสูตร

เดิม มีความทันสมัยขึนอย่าง

ชัดเจนและพยายามเพิมเติมใน

ส่วนทีหลักสูตรเดิมขาดไปได้

อย่างสมบูรณ์มากยิงขึน  

หลักสูตรมีความครอบคลุมมิติ

ต่าง ๆ ของจิตวิทยาพัฒนาการ 

มีการกําหนดกลยุทธ์และการ

วัดผลไว้ค่อนข้างชัดเจน กาํหนด 

Timeline ของการทําป ริญญา

นิพนธ์ไว้ชัดเจน มีการเตรียม

 

- 

 

- 
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ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ค วามพ ร้อมใ ห้นิ สิต เ พือ ใ ห้

สามารถสาํเรจ็ได้ตามเวลา 

กาํหนดเวลาและสามารถเรียนรู้

ไ ด้อ ย่ างมีประสิทธิภาพและ

นําไปสู่การนาํไปใช้ได้จริง อีกทงั

มีการเตรียมนิสิตเพือออกไป

ทาํงาน เช่น Leadership,  

Communication และการทาํงาน

ร่วมกับผู้อืนอกีด้วย 

 

2. ความสอดคล้องในข้อ 1 นาํไปสู่การกาํหนดผลลัพธก์ารเรียนรู้ทคีาดหวัง (ELO) และการ ออกแบบ

โครงสร้างหลกัสตูร รายวชิา กลยุทธก์ารเรียนการสอน และการวัดประเมินผลทีสอดคล้องกับ ELOs 

ท่านที 1 

1) ปรัชญาของหลักสูตร ยังไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร เช่น การพัฒนาคนใน

แต่ละช่วงวัย หรือ การส่งเสริม

การอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข หรือ

ความหลากหลาย  

 

พัฒนาคนให้เต็มศักยภาพตาม

พัฒนาการแต่ละช่วงวัย และ

ประ ยุกต์ ใ ช้คว าม รู้จิ ต วิ ท ย า

พัฒนาการให้คนในสังคมอ ยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความ

หลากหลาย 

 

 

- 

2) ควรพิจารณาว่าได้สร้าง ELO 

ตามทฤษฎีอะไรบ้าง เช่น ทฤษฎี

ของ Bloom หรือไม่ 

ไม่ปรับปรุง 

 

การสร้าง ELO ของหลักสูตร

สร้างบนหลักการเ รียน รู้ของ 

Bloom 

3) ELO ข้อที 3 โดยเฉพาะที

เกียวข้องกับการผลิตงานวิจัย

เป็น ELO ทอีาจจะไม่สอดคล้อง

กับ ผลผลิตทีต้องการ เพราะ

เป็นการสร้างนักวิชาการมากกว่า

นักพัฒนา รวมทัง ELO นี ถ้า

หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตทาํวิจัย

เ พือประ ยุกต์ ใ ช้ค วามรู้ แ ละ

ส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัย  

 

- 
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เป็นทฤษฎี ของ Bloom จะต้อง

ขนึถึงขัน create ซึงเป็นขันสูงสุด

ในระดับปริญญาเอกด้วย อาจทาํ

ให้การ ประเมินนันยากขนึ 

4) ELO ข้อ 2 อาจประกอบด้วย

หลายผลผลิต (Outcomes) อาจ

แตกออกเป็นได้หลายข้อย่อย 

ไม่ปรับปรุง 

 

ผลผลิตได้เขียนไว้ครอบคลุมทุก

ช่วงวัยตาม Skill และ  

Knowledge 

5) ไม่ทราบว่าทหีลักสตูรมี 

YLO ด้วยหรือเพราะทางที

มหาวทิยาลัยอืน เช่น หลกัสตูร

ปริญญาโทท ีเกษตรศาสตร์บาง

หลักสตูรมแีต่ทางนด้ิากย็ังไม่มี 

หลกัสตูรมกีารปรับปรุงผลการ

เรียนรู้ทคีาดหวังรายชันปี/

สมรรถนะรายชันปี  

- 

ท่านที 2 

1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และ ELO ต้องมีความสัมพันธ์

กนัและตอบโจทย์ 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

 

วตัถุประสงค์ของหลักสตูร

สอดคล้องกับ ELO แล้ว 

 

2) ปรัชญาหลักสูตรได้กล่าวถึง

ความหลากหลาย / สังคมทีมี

ความหลากหลายใน 

วัตถุประสงค์ใด / รายวิชาใดที

ตอบปรัชญาของหลักสูตรใน

เรืองมนุษย์และความหลากหลาย 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

วตัถุประสงค์ของหลักสตูร

สอดคล้องกับ ELO แล้ว 

หลกัสตูรมีรายวิชาทไีด้ตอบเรือง

ความเป็นมนุษย์ คือ  

วชิา จต581 สมัมนาประเดน็

ปัญหาทางจิตวิทยาพัฒนาการ,  

จต681 สมัมนาพัฒนาการ

มนุษย์,  

จต522 วิธกีารวิจยัทางจิตวิทยา

พัฒนาการ,  

จต514 การให้คาํปรึกษาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ,  
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จต683 การปรับพฤติกรรม,  

จต516 จติวิทยาเดก็ทมีีความ

ต้องการพิเศษ,  

จต685 การศกึษาอิสระ,  

จต686 ประสบการณ์ภาคสนาม 

เป็นต้น 

3) มาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 

ข้อ 6 ด้านทักษะวิช าชีพทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

นอกเหนือจากการประเมินควร

ใ ห้ บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ

วางแผนจัดการโปรแกรมหรือ

นวัตกรรมในการช่วยเหลือด้าน

พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

 

เพิมข้อท ี6.3 มีความสามารถใน

การวางแผน จัดโปรแกรมหรือ

นวัตกรรมในการช่วยเหลือด้าน

พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

- 

4) มาตรฐานผลการเรียนรู้ ข้อ 6 

มี วิชาอืน ๆ ทีทําให้บรรลุ อีก

หรือไม่ 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

หลกัสตูรมีรายวิชาทไีด้มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ข้อ 6 คือ  

วชิา จต522 วิธกีารวิจัยทาง

จติวิทยาพัฒนาการ,  

จต514 การให้คาํปรึกษาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ,  

จต683 การปรับพฤติกรรม,  

จต516 จติวิทยาเดก็ทมีีความ

ต้องการพิเศษ,  

จต685 การศกึษาอิสระ,  

จต686 ประสบการณ์ภาคสนาม 

เป็นต้น 

 

5) เพิมคาํอธบิายวิชาให้ชัดเจน

เพือสามารถมองเห็นว่าแต่ละ

วิชามี Mapping อย่างไร 

 

ไม่ปรับปรุง หลกัสตูรเขยีนคาํอธิบายรายวิชา

ตามรูปแบบทฝ่ีายวชิาการของ

มหาวทิยาลัยกาํหนด 
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6) นิสิตต้องเรียนกีหน่วยกิตจึง

สาํเร็จการศึกษา หากเป็นไปได้

ไม่ควรเกนิ 40 หน่วยกติ 

 

- หลักสูตรได้ลดหน่วยกิตจาก 

ปี 60 ลง 6 หน่วยกิต จากเดิม 

43 หน่วยกิตเป็น 36 หน่วยกิต 

โดยรายวิชาวิชา จต581 สมัมนา

ประเด็น ปัญหาทางจิต วิ ทยา

พัฒนาการ และวิชา จต681 

สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ เป็น

วิชาเลือก และปรับหน่วยกิตใน

รายวิชา จต521 สถิติเพือการ

วิจัยทางจิตวิทยา จาก 3 หน่วย

กติเป็น 2 หน่วยกิต 

 

- 

7) ควรมีวชิาฝึกงาน / ฝึก

ปฏิบัติงาน / ภาคสนามเป็นวชิา

บงัคับ 

 

ไม่ปรับปรุง เนืองจากหลักสูตรให้ผู้ เ รียน

พิจารณาถึงความต้องการและ

ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น ก า ร ฝึ ก

ปฏิบั ติงานภาคสนามซึงคงไว้

เป็นวิชาเลือกดังเดิม 

8) ลดวิชา Seminar ลง เพราะ

ทงั 2 วชิาคล้ายกัน 

ปรับรายวิชา จต581 สัมมนา

ประเด็น ปัญหาทางจิต วิ ทยา

พัฒนาการ  และ วิช าจต681  

สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ เป็น

วชิาเลือก 

 

- 

9) ในแต่ละวชิามกีารศึกษาดู

งานหรือไม่ หากมีให้เพิมใน

งบประมาณ 

 

ไม่ปรับปรุง ด้านงบประมาณในการศึกษา 

ดู ง า น  ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ จั ด ส ร ร

งบประมาณในส่วนนีเรียบร้อย

แล้วในหมวด 1.3 ค่าใช้จ่ายอนืๆ 
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10) กลยุทธ์การสอนเขียนให้

กระชับ ไม่ต้องอธบิาย 

 

หลักสูตรได้ปรับการอธิบายกล

ยุทธ์การสอนโดยปรับชือรายวิชา

ตามคาํแนะนาํของผู้ทรงคุณวุฒิ 

- 

11) การประเมินผลควรเขียนให้

กระชับ 

มีการปรับปรุงการ เขียนการ

ประเมนิผลให้กระชับ 

- 

ท่านที 3 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ทคีาดหวัง 

(ELOs) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

1) สามารถอธิบายหลักก าร

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

 

2) สามารถประเมิน คัดกรอง

และนํา เสนอพัฒนาการ เด็ก

ปฐมวยั 

 

3) ส าม า รถทํา วิ จั ย ใน ส า ร ะ

จิตวิทยาพัฒนาการบนพืนฐาน

จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 

- ในส่วนของหลักการ แนวคิด

และทฤษฎีครอบคลุมชัดเจนทัง

ในส่วนพัฒนาการตามช่วงวัย 

ปัญหาและความผิดปกติรวมถึง

เด็กพิ เศษและการออกแบบ

โปรแกรมดีมาก 

- ใ น ส่ วน ขอ ง ก า ร ปร ะ เ มิ น 

คัดกรองพบว่าเน้นไปทีเด็กเล็ก 

(เด็กปฐมวัย) ทังในเด็กพิเศษ

แ ล ะ เ ด็ ก ป ก ติ  ร ว ม ถึ ง ก า ร

ออกแบบโปรแกรมด้วย 

 

- 

 

- 
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ในส่วนการคดักรอง ขออนุญาต

เสนอดังน ี

1) ปั ญ ห า ที พ บ ใ น เ รื อ ง

พัฒนาการนอกจากในเด็กเล็ก

แล้ว ในเด็ก วัยเรียน เราพบ

ปัญหาทเีกียวเนืองกันทังในเรือง

ของพัฒนาการ, พฤติกรรม, การ

ดูแลจากครอบครัว ซึงก็หนีไม่

พ้นสิงแวดล้อมอืน ๆ ด้วย เช่น 

สงัคม Online, เกม และสอือืนๆ 

ทีสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ง่าย

และโดยตรง จงึอยากให้ขอบเขต

การประเมินคัดกรองขยายไป

ครอบคลมุกับเดก็วัยเรียนด้วย 

 

2) วัยเด็กตอนปลายมี ปัญหา

พัฒนาการด้านร่างกายมากขึน 

เช่น เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย 

นําไปสู่ ปัญหาพฤติกรรมและ

ปัญหาทางด้านจิตใจตามมา อีก

ทังพบว่าครอบครัวมีความวิตก

กงัวลและต้องการความ 

ช่วยเหลอืในช่วงวยันีด้วย 

 

3) การออกแบบเครืองมือที

นาํมาใช้ในการประเมิน 

พัฒนาการตามช่วงวัย ทงัในเด็ก

ปกติและเด็กพิเศษ ควรมีการ

เก็บข้อมูลในระยะยาวด้วย (ถ้า

เป็นไปได้) 
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4) สงัคมกาํลังเปลียนไปสู่สังคม

ผู้สูงอายุ น่าจะต้องเริมหันมา

วางแผนหลังสูตรทีเกียวข้องกับ

การเตรียมผู้สงูอายุด้วย 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับการออกแบบรายวิชาต่างๆ ทีมีความทันสมัย สอดคล้องกับ

ความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน 

ท่านที 1 

1) การแก้ไขปัญหานิสิตแรกเข้า

เป็นสิงทีดีทีมีการให้เรียนวิชา

จิตวิทยาทัวไป (จต501) แต่ถ้า

เป็น นกัศึกษาเก่าทจีบ 

ปริญญาตรีจากหลักสตูรจิตวิทยา

ของคณะ อาจจะไม่ต้องเรียนก็

ได้ 

 

วชิา จต  อาจให้นิสติเก่าทีจบ

ปริญญาตรีจากหลักสตูรจิตวิทยา

ของคณะเรียน โดยจะให้นิสิต

สามารถเลือกได้ว่าจะทบทวน

บทเรียนด้วยการเรียน วิช านี

หรือไม่  

(หน้า 21 แผนการศกึษา) 

 

- 

2) ไม่ทราบว่าจะการช่วยเหลือ

นักศึกษาหลังวิกฤตโควิดหรือไม่

อย่างไร  

 

หลักสตูรจะดาํเนินการช่วยเหลือ

นิสิตทีประสบวิกฤตต่างๆ ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น 

มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียม

การศึกษา % ใ ห้กับนิสิ ต

เนอืงจากสถานการณ์ Covid-19 

เป็นต้น 

- 

3) ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน

เรียนเพียงอย่างเดียวหรือไม่ 

หรืออาจจะเป็นแบบผสมเรียน 

ออนไลนด้์วย  

 

ระบบการเรียนการสอนขึนอยู่กับ

สถานการณ์ และสอดคล้องกับ

วิธีการเรียนการสอนของแต่ละ

รายวชิา ทงันหีลกัสตูรได้ 

เพิมเติมระบบการเรียนการสอน

ตามคาํแนะนาํของผู้ทรงคุณวุฒิ

- 
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ในข้อ .  (หน้า ) โดยเพิม 

 อืนๆ (ระบุ) แบบการเรียน

ออนไลน์ผสมการเรียนในชัน

เรียน (ทังการเรียนการสอนใน

รายวชิาและการสอบปากเปล่า) 

 

4) วิชาการวัดและประเมินทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ (จต515) 

การแปลชือรายวิชาอาจจะยังไม่ 

ครอบคลุมฝากพิจารณาด้วย

เพราะมแีต่ Assessment  

(เน้นวัด) 

ป รับชือวิชาภาษาอั งกฤษใ ห้

สอดคล้องกับภาษาไทย ดังนี  

PG515 Developmental 

Psychology Assessment and 

Evaluation 

- 

5) วชิาจิตวิทยาการดูแลเดก็และ

วัยรุ่น (จต512) การแปลชือเป็น

ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ตรงกับ 

Concept ในภาษาไทยโดยเฉพาะ 

คาํว่า Raising ซงึเป็นชือท ี

ถูกต้องแล้วในภาษาอังกฤษ  

 

ป รับชือวิชาภาษาอั งกฤษใ ห้

สอดคล้องกับภาษาไทย ดังนี   

จต512 จิตวิทยาการดูแลเด็ก

และวัยรุ่น ชือภาษาองักฤษ 

PG512 Psychology of 

Children and Adolescents Care 

- 

6) ดูเหมือนว่าวิชาการสร้าง 

มาตรวัดทางจิตวิทยา(จต621) 

เป็นวิชาทเีน้นการสร้าง  

เครืองมือวัด ส่วนวชิาการวัดและ

ประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

( จ ต 521) เ ป็ น วิ ช า ที เ น้ น

เกียวข้อง กับการประยุกต์ใ ช้

เครืองมือ สองวิชานีอาจจะสลับ

ขึนก่อนกไ็ด้เพราะให้นักศึกษารู้

วิธีการสร้าง เครืองมือก่อนแล้ว

ไปเรียนวิธีการใช้เครืองมือทีหลัง

กไ็ด้ 

ไม่ปรับปรุง หลักสูตรมีความเห็นว่าทังสอง

รายวิชาดังกล่าวอยู่ในกลุ่มวิชา

วิจัยและสถิติ จึงจัดให้เรียนใน

ภาคเรียนเดียวกัน  
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7) มีข้อสงัเกตว่าชันปีท ี1 ภาค

การศึกษาที 1 ไม่ควรให้

นักศึกษาเริมเรียนสถิติ จึงฝาก

ให้พิจารณา เลอืนไปอยู่ในภาค

การศึกษาอนืจะดีกว่า  

 

ย้ายวชิา จต521 สถิติเพือการ

วิจัยทางจิตวทิยา 1 ไปยังภาค

เรียนที 2 

- 

8) มีข้อสงสัยว่าวิชาวิธีการวิจัย

ท า ง จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร  

(จต522) ดูแล้วเหมือนจะเน้น

การวิ จั ย เ ชิ ง  ป ริมาณ แต่ ถ้ า

นักศึกษาจะทาํวิทยานิพนธ์หรือ

การค้นคว้าอิสระใช้วิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพด้วย แต่นักศึกษาไม่

ต้องการเลือกวิชาวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพในจิต วิทยา เป็น วิชา

เลือก การทาํวิจัย อาจจะมีปัญหา

ได้ จึงควรพิจารณาสอดแทรก

การวิ จั ย เ ชิ งคุณภาพใน วิ ช า

วิ ธี ก า ร วิ จั ย ท า ง จิ ต วิ ท ย า 

พัฒนาการด้วย หรือเขียนให้ชัด

ว่าวิชานีมีการสอน ทังการวิจัย

เ ชิงปริมาณและการ วิจั ย เ ชิ ง

คุณภาพ หรือไม่อย่างไร 

 

ปรับคาํอธบิายรายวิชาที

ครอบคลุมงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ดังนี 

จต522 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ  (PG 522 Research 

Methods in Developmental 

Psychology)      

คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า  : ศึ ก ษ า

กระบวนการและวิธีการวิจัยทาง

จิ ต วิ ทย า พัฒ นา ก า ร ใ น ก า ร

ดําเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ เชิง

คุณภาพ และแบบผสานวิ ธี  

จริยธรรมการวิจัย การนิยาม

ปัญหาวิจัย การประมวลเอกสาร 

การสร้างและเลือกใช้เครืองมือ

วิจัย การรวบรวมข้อมูล การ

เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ก า รแปลผ ล วิ จั ย  ก า ร เ ขี ย น

งานวิจัย การอ้างอิงตามรูปแบบ

การเขียนบรรณานุกรมแบบ 

APA (American Psychological 

Association)  

- 
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และการฝึกประเมิน คุณภาพ

งานวิจัย 

9) หัวข้อ 3.1.5.1 พิมพ์ผดิ

หรือไม่ไม่น่าจะใช่หมวดวิชาเอก 

ในหัวข้อท ี3.1.5.1 หลักสูตรได้

ประ ชุมทบทวนและป รับใ ห้

เป็นไปตามคาํแนะนาํของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- 

ท่านที 2 

1) รายวิชายังขาดองค์ความรู้ ที

ทันสมัย เช่น ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม สอืและ 

เทคโนโลยี และการรู้ เท่าทันสือ 

เ ป็นต้น  สิง เห ล่ านีส่ ง ผล ต่อ

จิต วิทยาโดยเฉพาะจิตวิทยา

พัฒนาการ 

 

 

ไม่ปรับปรุง 

 

องค์ความรู้ททีนัสมัยถูก

สอดแทรกในรายวชิาจากการ

ยกตัวอย่างสถานการณ์ เช่น วิชา 

จต581 สมัมนาประเดน็ปัญหา

ทางจติวิทยาพัฒนาการ,  

จต681 สมัมนาพัฒนาการ

มนุษย์,  

ปพท691 ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท และ  

จต514 การให้คาํปรึกษาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ  

โดยในวิชาการให้คาํปรึกษา 

ทางจิต วิทยาพัฒนาการจะมี

กรณีศึกษาและเคสทีมี ปัญหา

จากการใช้สอืและเทคโนโลยีทีทาํ

ให้บุคคลมีปัญหาทางด้าน 

พัฒนาการหรือสขุภาพจิต 

2) ในรายวิชายังขาดวชิาท ี

เกยีวข้องกับการออกแบบ 

นวัตกรรม / โปรแกรมในการ

ดูแล ป้องกันและช่วยเหลือด้าน

จติวิทยาพัฒนาการ 

ไม่ปรับปรุง เนืองจากมีการสอดแทรกด้าน

นวัตกรรมและเทคโนโล ยีใน

รายวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชา  

จต684 การออกแบบโปรแกรม

ส่งเสริมพัฒนาการ,  
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 จต683 การปรับพฤติกรรม และ  

ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับ

ปริญญาโท 

 

3) จิตวิทยาพัฒนาการทผีิดปกติ

มีอยู่ในวิชาเลือกควรให้ครบทุก

ช่วงวัย 

ไม่ปรับปรุง หลักสูตรไม่ได้เน้นในด้านการ

พัฒนาผู้ทีมีความต้องการพิเศษ 

และหลักสูตร เน้นเด็ก พิ เศษ

เนืองจากจะได้คัดกรองเบืองต้น

เพือทีจะเป็นแนวทางในการ

ช่วยเหลือช่วงวยัอืน ๆ ต่อไป 

4) ในการผลิตบัณฑิต นอกจาก

จะ ปร ะ เมิ น พั ฒน าก า รแ ล้ ว

จะต้องออกแบบการประเมินได้

ด้วยตนเองหากไม่มีเครืองมือ 

และจะต้องออกแบบในการ

ช่วยเหลอืได้ด้วย 

 

ในการออกแบบประเมินและ

ช่วยเหลือได้ปรับปรุงใน

มาตรฐานท ี6.3 

- 

ท่านที 3 

ความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงานต้องยอมรับว่าใน

ส่วนจิตวิทยาพัฒนาการ วัยเด็ก

ยังเป็นวัยทตีลาดแรงงาน 

ต้องการนักจิตวิทยามากทีสุด 

โดยแบ่งออกเป็นเด็กปฐมวัย

และเด็กวัยเรียน(ตอนต้นและ

ตอนปลาย) โดยเด็ก วัยเรียน

สามารถจําแนกได้เป็นเด็กปกติ 

ซึงมีการพัฒนาไปสู่ศักยภาพ

สูงสุด และเด็กพิเศษทีมีการ

พัฒนาระดับพัฒนาการไปสู่อายุ

พัฒนาการที เท่ ากับอา ยุ จ ริ ง 

 

หลกัสตูรได้จดัเนือหาและ

กจิกรรมทเีน้นไปในกลุ่มเดก็วัย

เรียนและทุกช่วงวัย 

 

 

- 
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จุดมุ่ งหมาย ร่ วมของแพทย์  

นักจิตวิทยาและผู้ปกครอง ซึง

พบว่ารายวิชานีออกแบบไว้ใน

หลักสูตรสามารถตอบโจทย์ตรง

นไีด้เป็นอย่างดี 

 

ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิมเติม

และขยายกลุ่มทีหลักสูตรสอน 

Focus ไปในกลุ่ มขอ ง เด็ก วั ย

เรียนมากขึน เนืองจากพบว่า

ขณ ะ นี  Focus ที เด็ก ปฐ ม วั ย

มากกว่า แต่พบว่าหลักสูตรมี

ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ค ว า ม

ยืดหยุ่น เ ปิด โอกาสใ ห้นิ สิต

เรียนรู้ตามความสนใจอย่างมาก 

ซึ ง ดี ม าก แ ละต ร งกั บ ค ว า ม

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด เ พ ร า ะ

นั ก จิ ต วิ ท ย า ที มี เ ท ค นิ ค

หลากหลายสามารถใช้เครืองมือ

ได้หลากหลายและมี 

ความสามารถในการทํา ง าน

ร่วมกับทีมและครอบครัวเด็ก 

เป็นทต้ีองการอย่างมาก หายาก 

และไม่เพียงพอ 
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4. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกียวกับผลการดําเนินงานของหลักสตูรย้อนหลังตามแผนการ 

รับ-จํานวนรับ การได้งานทาํ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระยะเวลาในการสาํเร็จการศึกษาของ

บณัฑติไม่มี บางหัวข้อไม่มข้ีอมูล 

ท่านที 1 

ไม่มี บางหัวข้อไม่มีข้อมูล 

 

- 

 

- 

ท่านที 2  

1) ในการวางโครงสร้างหลักสตูร

หากเป็นไปได้ในปี 2 เทอม 1 

ควรเป็นวิชาทีเน้นในเรืองทักษะ

โดยเอาความรู้จากปีแรกมาใช้ใน

การศึกษา และหน่วยกิตอาจไม่

เยอะมากเพือสะดวกในการเรียน

แบบปฏบิตัิ  

เช่น Seminar และ 

ฝึกประสบการณ ์

 

 

ปรับปรุง โดยหลักสูตรได้จัด

รายวิชาฝึกประสบการณ์มาไว้ใน

ปี 2 ภาคเรียนท ี1 สาํหรับนสิติ 

ทมีีความประสงคท์จีะ 

ลงทะเบียน เ รียนในราย วิช า

ดังกล่าว 

 

- 

2) แผนการรับปีละ 20 คน แต่

อาจารย์ประจาํหลักสูตรมี 8 คน 

เพียงพอหรือไม่ 

 

ไม่ปรับปรุง เนืองจากหลักสูตรรับนิสิตทุกปี 

มีอาจารย์ 8 ท่านทคีุม 

ปริญญานิพนธแ์ละสอนในระดับ 

ปริญญาตรีจึงรับนิสิตตามทีระบุ

ไว้ 

3) ปัจจุบันมีการเขียนให้สําเร็จ

ภายใน 2-3 ปี ในหลักสูตรระบุ 

5 ปี จะทาํให้แข่งขันกับหลักสูตร

อนืได้หรือไม่ 

 

ไม่ปรับปรุง แผนการดาํเนินการศึกษาระบุให้

จบถายใน 2 ปี 

4) ปัจจุบันนิสิตต้องการเรียนรู้

จากการปฏบิัติมากขึนเพราะองค์

ความรู้สามารถหาได้ทุกทีในการ

เรียนการสอน ควรเน้นปฏิบัติ

ไม่ปรับปรุง หลกัสตูรมีรายวิชาทเีรียนรู้ ใน

การปฏิบัติหรือเพิมทกัษะทาง

วชิาชีพ เช่น จต514 การให้

คาํปรึกษาทางจิตวิทยา
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เพือให้เกิดทักษะในการเป็นนัก

วิชาชีพและนกัจิตวิทยา 

พัฒนาการ 

 

พัฒนาการ, จต515 การวัดและ

ประเมินทางจิตวิทยาพัฒนาการ, 

จต611 การกระตุ้นพัฒนาการ, 

จต522 วิธกีารวิจยัทางจิตวิทยา

พัฒนาการ, จต621 การสร้าง

มาตรวัดทางจิตวิทยา, จต683 

การปรับพฤติกรรม, จต684 

การออกแบบโปรแกรมส่งเสริม

พัฒนาการ, จต686 

ประสบการณภ์าคสนาม และ 

ปพท 691 ปริญญานิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท 

5) เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ

ต้องเพิมหรือไม่ 

เกณฑก์ารสอบภาษาองักฤษ

เป็นไปตามเกณฑข์อง

มหาวทิยาลัยโดยจะเพิมเกณฑ์

การเข้าเรียนและเกณฑก์ารจบ

การศกึษา 

- 

ท่านที 3 

1) เท่ า ที ผ่ านมา  จ าก ที ไ ด้ มี

โอกาสทาํงานและได้รับ  

Feedback พบว่านิสิตจาก มศว 

เป็นกลุ่มทพีร้อมเรียนรู้สงิใหม่ มี

ความรับผิดชอบ มคีวามสามารถ

ในการทํางานร่วมกับผู้อืนได้ดี 

และมี บุคลิ กน่ า เ ชือถื อ  โดย

ส่วนตัวเชือมันว่าเป็นผลมาจาก

หลักสูตรทมีีการวางแผนมาเป็น

อย่างดี มุ่งเน้นทงัในเรืองความรู้  

ความสามารถ และจรรยาบรรณ

 

- 

 

- 
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วิ ชา ชีพ ส่ งผลใ ห้นิ สิต เ ป็นที

ต้องการและเป็นทีรักของเดก็ ๆ 

และครอบครัว และพบว่าทุกคน

รัก มศว ด้วยค่ะ 

 

2) เมือพิจารณาแผนการรับนิสิต

เ ข้า ศึกษาในแต่ละปีตั งแ ต่ ปี  

2565-2569 พ บ ว่ า จํ า น ว น

รับเข้ายังน้อย ไม่เพียงพอ อีกทงั

ยังอาจมีนิสิตทไีม่สามารถจบได้

ภายใน 2 ปีอีกด้วย โดยเฉพาะ

ปัจจุบันนิสิตมีความต้องการ 

การยืดหยุ่นในเรืองเวลาทํางาน

เพิมมากขึนด้วย การจ้างงานจึง 

มีหลากหลายรูปแบบและเริม 

มี ก าร ฝึกกระตุ้ น พัฒน าก า ร 

แบบ Hybrid (Offline,Online) 

อีก ด้ วยพบ ว่านั กจิ ต วิ ทย า ที

ต้องการเป็น Full-time จํานวน

ลดลง ยิงทํา ใ ห้ เกิดการขาด

แคลนนักจิตวิทยามากขึน สภาพ

สังคมทีเปลียนไปในอนาคตก็

ส่งผลให้มีความต้องการมากขึน

ไปอีก ขณะนีพบว่าในกรุงเทพฯ

ก็ยังไม่เพียงพอ ในต่างจังหวัด

แม้แต่ในเมืองใหญ่ก็ยังมีความ

ต้องการอีกมาก ขอให้พิจารณา

เพิมจํานวนนิสิตเท่าทีจะเป็นไป

ได้ค่ะ 

 

3) ความต้องการนักจิตวิทยามี

ทั งในภาค รัฐและ เอกชนใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และ

ไม่ปรับปรุง เนื อ ง จ าก หลั ก สูต ร รั บ นิ สิ ต 

ทุ ก ปีมีอ าจ าร ย์  8 ท่ านทีคุ ม

ปริญญานิพนธแ์ละสอนในระดับ 

ป ริญญาต รีจึ ง รับนิ สิตต ามท ี

ระบุไว้ 
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พบว่ามีความต้องการมากยิงขึน

เรือย ๆ   

5.ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกียวกับผลงานวิจัยของอาจารย์และนสิติ 

ท่านที 1 

) ไม่ทราบว่าประวัติและผลงาน

ของอาจารย์ธรีะชน ลืมใส่หรือไม่ 

ช่วยตรวจสอบด้วย 

 

 

หลักสูตรกําลังเพิมเติมข้อมูลที

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต 

 

- 

) ภาพรวมผลงานของอาจารย์

ในหลักสูตรมีผลงานวิจัยทีดีมาก

ทงัในระดับประเทศและ 

ต่างประเทศซงึสะท้อนถึง 

คุณภาพของอาจารย์ได้เป็นอย่าง

ดี 

 

- - 

ท่านที 2 

1) งานวิจัยของอาจารย์ประจํา

หลักสตูรจะต้องให้ครบ 

พัฒนาการทุกช่วงวัย แต่ทีดูใน

เล่มยังขาดกลุ่มผู้สูงอายุ ซึงจะ

เ ป็นประชากร ส่วนให ญ่ขอ ง

ประเทศต่อไป 

 

 

หลักสตูรมีการส่งเสริมให้ทาํวิจัย

ทุกช่วงวัย โดยคําแนะนําของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางหลกัสูตรจะรับ

ไว้พิจารณาและเสนอต่อไป 

 

- 

2) ควรเพิมงานวิจัยทีเกียวข้อง

กับจิตวิทยาเดก็โดยเฉพาะกลุ่ม

เด็กพิเศษ เพราะต่อไปสังคม

ผู้สูงอ า ยุ จ ะ ต้ องก า ร เด็ก ทีมี

คุณภาพมาก ๆ เพือเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ทสีามารถดูแลผู้สงูอายุได้ 

แต่ในความจริงเด็กเกิดน้อยแต่

ด้อยคุณภาพ ส่วนนีหลักสูตรจะ

ผลัก ดันใ ห้นิสิตทํางาน วิจัยท ี

ตรงตามความสนใจ 

และความสามารถของนิสิตทีทาํ

ปริญญานิพนธ ์

- 
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ผลิตงานวิจัยในการส่งเสริมกลุ่ม

นไีด้อย่างไร 

3) เพิมงานวิจัยทเีป็นเชิงทดลอง

ให้มากขึนเพือฝึกให้นิสิตจบไป

เป็นบัณฑิตทปีฏบิัติได้จริง 

 

ท่านที 3 

1) ผลงานวิจัยของอาจารย์และ

นิสิตมีหลากหลายและน่าสนใจ 

ซึงต้องขอชืนชมเป็นอย่างมาก มี

ผลงานทางวิชาการทีได้รับการ

นําเสนอในหลายททีงัในประเทศ

และต่างประเทศ ตลอดจนมี

ผลงานในเ ชิ ง  Innovation อ ยู่

หลายชิน สามารถนําไปใช้ต่อ

ยอดเพือเป็นประโยชน์ต่อไปได้

อย่างดมีาก 

 

2) หากผลงานวิจัยได้ รับการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางหรือ 

มีการต่อยอดในเชิงธุรกิจจะ 

ยิ งทํา ใ ห้ เกิดแรงผลั กดั น ใ ห้

ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและ

นวัตกรรมชัดเจนมากขึน สร้าง

แรงจูงใจให้กับนิสิตรุ่นต่อไปอีก

ด้วย 

 

 

 

 

 

 

-  

 

- 
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6.ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกยีวกับศักยภาพในการดาํเนินงานของหลักสตูรด้านอาจารย์ 

ทรัพยากรสงิสนับสนุนการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนอืนๆ 

ท่านที 1 

) หลกัสตูรมีอาจารย์ทีมี 

คุณภาพ ถ้าจะให้ดียิงขึนควร

สนับสนุนให้อาจารย์ทาํวิจัยเพือ

ขอตําแหน่งทางวิชาการในขัน

สงูขึน 

 

 

หลักสูตรส่งเสริมให้คณาจารย์ 

ได้ทําวิจัยตามเนือหาทีตนเอง

เ ชียวชาญเพือนําไปสู่ก ารขอ

ตาํแหน่งทางวิชาการทสีงูขนึ 

 

 

- 

) ทรัพยากรเรียนรู้อืนๆ ทาง

หลักสูตรน่าจะมีศักยภาพ เช่น 

ห้ อ งสมุ ด ขอ งมหาวิ ท ย า ลั ย 

ศรีนครินทร์เป็นห้องสมุดทีมี

ขนาดใหญ่และมีข้อมูลงานวิจัย

ความหลากหลายทนัสมัย 

- - 

) หลกัสตูรมีปัจจัยสนับสนุนใน

ด้านอืนๆ เช่นเครือข่ายศิษย์เก่า

ในระดับปริญญาตรีซึงน่าจะ 

ได้เปรียบอยู่แล้ว 

 

- - 

ท่านที 2 

ในเล่มไม่สามารถให้คําแนะนํา

ได้ เนอืงจากข้อมูลยังไม่พียงพอ 

 

 

- 

 

- 

ท่านที 3 

1) ศักยภาพของอาจารย์และ

ท รั พ ย า ก ร ต่ า ง  ๆ  ใ น ก า ร

ดาํเนินงานของหลักสูตรพบว่ามี

ความพร้อมอย่างมาก อีกทังยัง

พบเครือข่ายในหลายภาคส่วน

ทังหน่วยงานราชการและเอกชน 

 

- 

 

- 
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ค ร บ ทุ ก บ ริ บ ท  โ ร ง เ รี ย น 

โรงพยาบาล สถานบันต่าง ๆ 

และบริษัทเอกชน ททีางหลักสูตร

ไ ด้มอง เห็นความสําคัญและ

นําเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างครอบคลุม  

กว้างขวาง 

 

2) นอกจากนอีาจารย์แต่ละด้าน

ยังมีความเชียวชาญทหีลากหลาย 

มีประสบการณ์สูง มีมุมมอง

ใหม่ๆ เปิดก ว้ างและพ ร้อม

ปรับเปลียน ทาํให้หลักสูตรนีมี

ความทันสมัยและมีความพร้อม

ในก ารผ ลิต นักจิต วิ ท ยา ที มี

คุณภาพเป็นทต้ีองการของตลาด 

 

7. ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกียวกบัความร่วมมอืระหว่างสถานประกอบการในการผลิต 

บัณฑติ (CWIE) 

ท่านที 1 

เหน็ด้วย 

 

 

- 

 

- 

ท่านที 2 

ควรเพิมการฝึกภาคสนาม/การ

ปฏิบัติ/การฝึกปฏิบัติงานกับ 

Setting ต่ า ง  ๆ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ 

Stakeholder โดยใช้ฐานของศิษย์

เก่าให้เป็นประโยชน์ เช่น Setting 

โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน

หรือองค์กรทีทาํงานในการช่วย

เหบือมนุษย์ในแต่ละ ช่ วงวั ย 

หลักสูตรนีผลิตบัณฑิตมานาน

 

หลักสูตรรับความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้พิจารณา 

 

- 
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มาก คาดว่าฐานศิษย์เก่าน่าจะ

เยอะมาก ควรนํามาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตทีมี

คุณภาพ 

 

ท่านที 3 

1) พบว่าทางสถาบันได้มีการ

ทํางานร่วมกับองค์กรภายนอก

อยู่แล้ว ในส่วนของการร่วมมือ 

สามารถทํา ไ ด้หลาย รูปแบบ

ขึ น อ ยู่ กั บ ค ว า ม เ ชี ย ว ช า ญ 

และคว าม พ ร้อ มขอ งแ ต่ ล ะ

องค์กรด้วยการเพิมขอบข่าย 

ในการทํางานร่วมกันย่อมเป็น

เรืองทีดีเพราะทาํให้นิสิตได้รับ

ประสบการณ์จริงและสามารถ

ตั ดสิน ใ จ ไ ด้ ชั ด เ จน ว่ า ใ ช่ สิ ง 

ทีตนคาดหวั งห รือไ ม่  ท ํา ใ ห้ 

การประกอบอาชีพในอนาคตมี

ความสาํเรจ็สูง มีความสขุกับงาน

ทีทําและสถานประกอบการ

ต่างๆ ได้นักจิตวิทยาทเีหมาะสม

กับองค์กรของตนเอง Win Win 

ทงัสองฝ่าย 

 

2) ในการพิจารณาเพือสร้ าง

ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

จิตวิทยามีความจําเป็นทีจะต้อง

ปรึกษากันในแต่ละรายละเอียด

เ พิม เติมและ ต้อง ดู ว่ าแต่ ล ะ

องค์กรมี  Qualification ตามที

มหาวิทยาลัยต้องการหรือไม่ 

 

 

หลักสูตรรับความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิไว้พิจารณา 

 

- 



83 

 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

8.ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเกียวกับแนวทางในการบูรณาการหลักสตูรกับศาสตร์ 

อืนๆ เพือส่งเสริมการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ของบัณฑิตทีสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆของ

สงัคมในการประกอบอาชีพ 

ท่านที 1 

เห็นด้วยว่าควรจะมีการบูรณา-

การศาสตร์อืนๆ ด้วยก็จะยิงดี 

ซึงอาจจะทาํให้หลักสูตรนีมีการ

ขยายวิชาเอกทเีป็นการเฉพาะใน

การบูรณาการกับศาสตร์นันๆ 

หรืออาจจะเป็นในรูปของ 

หลักสตูรบูรณาการกับคณะอนื 

 

 

หลักสตูรได้บูรณาการกับศาสตร์

อืน ๆ จากหัวข้อปริญญานิพนธ์

ทีนิสิตสนใจ โดยได้บูรณาการ

ร่วมกับพืนฐานความรู้ เดิมของ

ผู้เรียนในระดับปริญญาตรีด้วย 

 

- 

ท่านที 2 

1) เนืองจากจิตวิทยาพัฒนาการ

ยังไม่มีองคก์รวิชาชีพ แต่ปัจจุบัน

กํา ลั ง ทํา คุ ณ วุฒิ วิ ช า ชี พ  แ ต่ 

อาจจะยั งขาดในบางช่ ว ง วัย 

ดังนัน หลักสตูรอาจจะต้องมอง

ภาพบัณฑิตของตนเองให้ชัดเจน

ว่าจบแล้วจะสามารถทาํอะไรได้

บ้าง ควรจะมีการให้นิสติไปเรียน

ร่วมหรือฝึกงานกับศาสตร์อืน

หรือแขนงอืน เช่น ฝึกงานกับ

นิเทศและสือ เพือทีจะสามารถ

นําความ รู้มาต่อยอดไ ด้ห รือ

ร่วมกับสาขาที เกีย ว ข้ อ งกับ

จิตวิทยาอปกติต่างๆ โดยเฉพาะ 

Ssetting ในระบบ  

 

2) ปัจ จุบัน พัฒนาการ เด็กมี

ปัญหามากโดยเฉพาะทางด้าน

อารมณ์และสังคม แต่คนส่วน

 

หลกัสตูรได้มีรายวิชา  

จต515 การวัดและประเมินทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ ทใีห้นิสิตได้

ฝึกปฏบิัตใินการคัดกรอง 

พัฒนาการเบืองต้นในโรงเรียน

และศูนย์เดก็เลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

ใหญ่ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาเพราะ

ไม่รู้ว่าปกติหรือไม่และผิดปกติ

อย่างไร ดูจากความรู้ในการเลียง

ลูกในปัจจุบัน ดังนันในหลักสูตร

จะต้องใส่เรืองการฝึกปฏบิัติหรือ

การสอนให้ลงมือทํามากกว่า 

Lecture Based เพียงอย่างเดียว 

เพือจะได้บัณฑิตทีตรงกับความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง สั ง ค ม ใ น ก า ร

ประกอบวิชาชีพต่อไป 

(ข้อท ี1 และ 2 ตอบรวมกัน) 

 

ท่านที 3 

จากการให้บริการปัจจุบันพบว่า 

Online เข้ามามีบทบาทมากขึน

ในทุกแง่มุม เกิดการให้บริการ

ทางจิตวิทยา Hybrid ขนึ Hybrid 

ในทีนีหมายรวมถึงทังทีมในการ

ให้บริการทางจิตวิทยา 

 

- การนัดพบแพทย์หรือติดตาม

อาการ 

 

- การให้คําปรึกษาด้านปรับ

พฤ ติ ก ร ร มแ ล ะ ก า ร เ ลี ย ง ดู  

(แพทย์และนกัจติวิทยา) 

 

- การฝึกผ่านช่องทาง Online 

สลับกับการมาฝึกตัวต่อตัวหรือ

เข้ากลุ่ม 

- การสอนผู้ปกครองในการช่วย

กระตุ้นพัฒนาการ (Online และ 

Offline) 

 

หลักสตูรมีโครงการทตีอบสนอง

และสอดคล้องกับนโยบายของ

คณะเพือให้ เกิดผลลัพธ์ก าร

เรียนรู้แก่นิสติ 

 

- 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ การดําเนินการปรบัปรุง เหตุผลในการไม่ปรบัปรุงแกไ้ข 

 

- การประชุมร่วมของครู หมอ

และพ่อแม่ 

 

- การส่งยา, ส่งอุปกรณ์การฝึก, 

ส่งแบบฝึกหัด และการบ้าน 

ทังนีเพือสามารถอํานวยความ

สะดวกและช่วยเหลือเดก็ ๆ และ

ครอบครัวได้อย่างต่อเนืองและ

ติดตามความก้าวหน้าได้สะดวก

มากขนึ 

 

ดังนัน ความรู้ในเชิงเทคโนโลยี

ต่างๆ ย่อมมีบทบาทมากขึน เช่น 

การออกแบบ Application ใน

การติดตามพัฒนาการเด็ก การ

ประเมนิปัญหาพฤตกิรรม 

เป็นต้น 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง รายงานผลการดาํเนินการของหลักสตูร (กรณหีลกัสตูรปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายงานผลการดําเนนิการของหลกัสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------------------------------- 

 

. ชือหลกัสูตร  หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจติวิทยาพัฒนาการ 

. เริมใชห้ลกัสูตร ภาคการศึกษาท ี1 ปีการศึกษา 2560 

. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 1) มีความรู้ ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์ครอบคลมุทุกมติิและช่วงวัยผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 2) สามารถประยุกตค์วามรู้ทางจติวิทยาพัฒนาการเพือพัฒนาบุคลากรทเีกยีวข้องกับมหาบัณฑิต

ให้บรรลุศักยภาพของตน 

 3) สามารถผลิตงานวิจัยในสาขาวชิาจติวิทยาพัฒนาการบนพืนฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

 4) สามารถสอืสารและถ่ายทอดความรู้บนพืนฐานของการเคารพในศกัดศิรีความเป็นมนุษย์และมี

สาํนกึในความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  

 

4. ผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัของหลกัสูตร (ELOs) 

 ELO1 สามารถอธบิายหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

ELO2 สามารถประเมิน คัดกรองและนาํเสนอพัฒนาการเดก็ปฐมวัย 

ELO3 สามารถทาํวจิัยในสาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการบนพืนฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 

5. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตรทีมีคณุสมบติัเป็นไปตามเกณฑที์กําหนด 

ลาํดับ 
ชือ-สกุล 

(ระบุตาํแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา)  

ปีทสีาํเรจ็

การศกึษา 

จาํนวนผลงานทางวิชาการ 

(ผลงานวิจัย, ผลงานทางวชิาการอืนๆ)  ปี

ย้อนหลัง 

ปี 

2564 

ปี 

2563 

ปี 

2562 

ปี 

2561 

ปี 

2560 

1 ผศ.ดร.ชัญญา ลีศัตรูพ่าย     

 

วท.ด. (การวิจยั

พฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 2552 

1 2 2 - 6 

2 รศ.ดร.ฉัฐวีณ์  สทิธศิริอรรถ    วท.ด. (การวิจยั

พฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์) 2548 

3 7 4 6 7 

3 รศ.ดร. สทิธิพงศ์  วัฒนานนทส์กุล    ศศ.ด. (จิตวิทยา) 

2553 
4 2 5 4 8 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

. สมรรถนะ/ความเชียวชาญของอาจารยใ์นหลกัสูตร (ครอบคลุมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิจยั) ทส่ีงเสริมการ

บรรลุ ELOs 

 6.1 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (เช่น UKPSF, เทคนิคการสอน Active Learning, 

Outcome-based Learning, Online Learning, Student-Centered, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา) 

 6.2 สมรรถนะด้านการวิจัย  

 6.3 สมรรถนะด้านบริการวิชาการ 

 6.4 ความเชียวชาญเฉพาะในสาขา 

 6.5 อนืๆ เช่น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระบุหวัขอ้ทีไดร้บัการพฒันา 
หน่วยงานทีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย์

ประจําทีเขา้ร่วม 

ระบุสมรรถนะที

สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

1. เข้ าร่ วมการประชุมวิชาการ 

และนําเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยา 

ระดับชาติ  ประจําปี  พ.ศ. 2563 

หั วข้อ “พร้อมรับยุคแห่งความ 

พลิกผันด้ วยจิตวิทยา” Thailand 

National Conference on Psychology 

(TNCP 2020): Embracing the 

Disruptive Era with Psychology ณ 

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่ วันที 21-22 ตุลาคม 

2563 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

(ภายนอก) 
1      

. เข้าร่วมโครงการคลินิควิจัย

เรืองเทคนิคและรูปแบบการเขียน

ผลงานวิจัยเพือตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการระดับชาติ   

เมือวันที 2 พ.ย.63 ณ โรงแรม

แลนด์มาร์ค สขุมุวทิ 

สถาบันยุทธศาสตร์

ปัญญาวิจัย (ภายใน) 
4      

.เ ข้าร่วมโครงการ: การสร้าง

คุณค่างานวิจัยเพือส่งเสริมการนํา

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ 

โรงแรมราวินทรา รีสอร์ท แอนด์

สปา หาดจอมเทยีน พัทยา ชลบุรี 

วันท ี4 - 6 พฤศจิกายน 2563 

สถาบันยุทธศาสตร์

ปัญญาวิจัย (ภายใน) 
1      
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ระบุหวัขอ้ทีไดร้บัการพฒันา 
หน่วยงานทีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย์

ประจําทีเขา้ร่วม 

ระบุสมรรถนะที

สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพการ

วิจัย ประจําปี งปม. 2564 เรือง 

การอบรมเชิงปฏิบั ติการ: การ

สร้างเครืองมือวิจัยสําหรับสาย

ม นุษยศาสต ร์  สั งคมศา สตร์  

พฤติกรรมศาสตร์ และการศึกษา 

วันท ี22-24 มีนาคม 2564 

สถาบันยุทธศาสตร์

ปัญญาวิจัย (ภายใน) 
1      

5. เข้าร่วมฟังบรรยาย (ออนไลน์) 

หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพ” เมือ

วันท ี22 พฤษภาคม 64     

หลกัสตูรศิลป- 

ศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ (ภายใน) 

4      

6. เข้าร่วมอบรมกฎหมายมหาชน

กับการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

โดยสถาบันคลังสมอง ระหว่าง

วันท ี15-17 กรกฎาคม 2563 

สถาบันคลังสมอง 

(ภายนอก) 
1      

7. เ ข้ า ร่ ว มอ บ รม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

วิจัยในมนุษย์พืนฐาน โดยสถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญาฯ ระหว่าง

วันท ี23-24 กรกฎาคม 2563 

สถาบันยุทธศาสตร์

ปัญญาวิจัย (ภายใน) 
1      

8. เข้าร่วมพัฒนาคณาจารย์ตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพือการ

สอนและการสนับสนุนการเรียนรู้

ทีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ 

(The UK Professional Standards 

Framework : UKPSF) 

ฝ่ายวิชาการ

มหาวทิยาลัยศรีนค- 

รินทรวิโรฒ 

1      

9. เข้าร่วมกิจกรรม  

Tools Training หั ว ข้อการเขียน

รายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการ

ดาํเนนิการทเีป็นเลิศ  

(SAR Writing EdPex) 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ

การศกึษา

มหาวทิยาลัยศรีนค- 

รินทรวิโรฒ 

1      
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ระบุหวัขอ้ทีไดร้บัการพฒันา 
หน่วยงานทีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย์

ประจําทีเขา้ร่วม 

ระบุสมรรถนะที

สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

10. ผ่านการอบรมหลกัสตูร 

 GCP  Online Training 

(Computer Based)  

“แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทาง

คลินิกทีดี(ICH-GCP:E6(R2))” 

เมือวันที 27 พฤษภาคม 2564 

จั ด โ ด ย  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

จริยธรรมการทาํวิจัยในคน มธ.ชุด

ท ี1 และ ศูนย์วิจัยทางคลินิก คณะ

แพทยศาสตร์ 

คณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการทาํวิจัย

ในคน มธ.ชุดท ี1 

และ ศูนย์วิจัยทาง

คลินกิ คณะ

แพทยศาสตร์ 

(ภายนอก) 

2      

11. การเข้าร่วมอบรมเทคนิคและ

วิธีการเขียนบทความทางวิชาการ

เพือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

และนานาชาติ  ร ะห ว่ าง วั นที   

10 - 11 มิถุนายน 2564 จัดโดย

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บัณฑติวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลัย 

(ภายนอก) 

1      

12. การเข้าร่วมอบรม STEM  

Education for sustainable  

Development Goals (SDGs)  

เมือวนัท ี17 มิถุนายน 2564 

โครงการความร่วมมอื

นานาชาติ EASTEM 

(ภายนอก) 

1      

13. ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

และเปลียนเรียนรู้  ประเด็นเด็ก

ปฐมวัย (ครังที 5/2564) และ

ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ใน

หั ว ข้อ  "แนวทางการส่ ง เส ริ ม

พัฒนาการเดก็พิเศษ" (ผ่านระบบ

ออนไลน)์  

เมือวนัท ี20 มิถุนายน 2564 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

(ภายนอก) 
1      

14. ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

และเปลียนเรียนรู้  ประเด็นเด็ก

ปฐมวัย (ครังที 6/2564) และ

มหาวทิยาลัยมหิดล 

(ภายนอก) 
1      
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ระบุหวัขอ้ทีไดร้บัการพฒันา 
หน่วยงานทีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย์

ประจําทีเขา้ร่วม 

ระบุสมรรถนะที

สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ใน

หัวข้อ "นิทานกับการพัฒนาทีรอบ

ด้าน : ผู้ เล่า ผู้ฟัง แบบ win-win" 

(ผ่านระบบออนไลน์) เมือวันที 

18 กรกฎาคม 2564 

15. เข้าร่วมอบรมโครงการ 

 "SWU-BEST: Effective Online 

Teaching" ทางออนไลน์ผ่านระบบ 

Moodle ช่วงเดือนสิงหาคม พ .ศ .

2563 

มหาวทิยาลัยศรี- 

นครินทรวโิรฒ 

(ภายใน) 

5      

16. เข้าร่วมประชุมวิชาการทาง

พฤติกรรมศาสตร์ เรือง "การวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร์เพือพัฒนา

บุคคลและสังคม ครังที 37" วัน

องัคาร ท ี25 สงิหาคม 2563 

สถาบันวิจยั

พฤติกรรมศาสตร์ 

(ภายใน) 

8      

17. เ ข้ า ร่ วม ปร ะชุ ม ขอ ง ค ณะ

มนุษยศาสตร์  เรือง การจัดทํา

ร า ย ง านก า รป ระ กั น คุ ณ ภา พ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

AUN-QA เมือวันที 14 ตุลาคม  

2563 

คณะมนุษยศาสตร์ 

(ภายใน) 
8      

18. เ ข้ า ร่ วม อบ รม ก า ร เ ขี ย น

รายง านปร ะ เมิ นตน เอ ง ต าม 

เกณฑ์ AUN-QA ทางออนไลน์

ของมหาวทิยาลัย  

เมือวนัท ี22 - 30 ตุลาคม 2563 

มหาวทิยาลัยศรีนค- 

รินทรวิโรฒ (ภายใน) 
8      

19. เข้าร่วมโครงการ 

บริการวชิาการของคณะ 

มนุษยศาสตร์ "สร้างกาํลังใจ เสริม

กํ า ลั ง จิ ต  ผ่ า น ช่ ว ง โ ค วิ ด ไ ป

ด้วยกัน" ทางออนไลน์ เมือวันพุธ

ท ี21 เมษายน 2564 

คณะมนุษยศาสตร์ 

(ภายใน) 
2      
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ระบุหวัขอ้ทีไดร้บัการพฒันา 
หน่วยงานทีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย์

ประจําทีเขา้ร่วม 

ระบุสมรรถนะที

สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

20. เ ข้ า ร่ ว ม เ ส ว น า วิ ช า ก า ร

เค รือ ข่ ายวิ ช า ชีพนักจิ ต วิ ทยา

พัฒนาการ เรือง แชร์ประสบการณ์

สายอาชีพนักจิตวิทยาพัฒนาการ

ในประเทศไทย: เ รียนจบแล้ว

ทํา ง านอะ ไ รดี ? จั ด โดย คณะ

จติวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทางออนไลน์ เมือวันอังคารที 15 

มิถุนายน 2564 

คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

(ภายนอก) 

3      

21. เข้าร่วมประชุมวิชาการของ

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา เรือง 

“ ค ว า ม เ ค ลื อ น ไ ห ว ข อ ง ง า น

จิตวิทยาการปรึกษาร่วมสมัย” 

( Contemporary Movement in 

Counseling Psychology) จัดโดย

สมาคม จิต วิ ทย าก า รป รึ ก ษ า 

(ออนไลน์) วันท ี20 มีนาคม พ.ศ. 

2564 

สมาคมจติวทิยาการ

ปรึกษา (ภายนอก) 
1      

22. เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรือง 

“20 ปี ของวิธีการสัมภาษณ์เพือ

สร้างแรงจูงใจในไทย: ทบทวน 

สถานะ และก้าวต่อไป” 

(ออนไลน์)   

จัด โดยคณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เมือวนัท ี9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

คณะสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหิดล 

(ภายนอก) 

1      

23. เข้าร่วมการอบรมโครงการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรือง 

“หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” 

ณ โรงแรมฟอร์จูน เมอเคียว ณ 

วันท ี22 ธนัวาคม 63  

สถาบันยุทธศาสตร์

ปัญญาวิจัย (ภายใน) 
2      
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ระบุหวัขอ้ทีไดร้บัการพฒันา 
หน่วยงานทีจัด 

(ภายใน/ภายนอก) 

จํานวนอาจารย์

ประจําทีเขา้ร่วม 

ระบุสมรรถนะที

สอดคลอ้ง 

1 2 3 4 5 

24. เข้าร่วมอบรม “การเขียน

รายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์  AUN-QA” ซึ ง เ ป็นการ

อบรมออนไลน์หลายครัง ระหว่าง

ช่วงวันท ี1 ก.พ. – 31 มี.ค. 64 

มหาวทิยาลัยศรีนค- 

รินทรวิโรฒ (ภายใน) 
      

25. เข้าร่วมอบรม “การเขียน

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ 

EdPEx” ซงึเป็นการอบรม 

ออนไลน์หลายครัง ระหว่างช่วง

วันท ี1 เม.ย. – 31 มิ.ย. 64 

มหาวทิยาลัยศรีนค- 

รินทรวิโรฒ (ภายใน) 
      

 

. รางวลั / การยกย่องชมเชย ทีนิสิตหรืออาจารยป์ระจําหลกัสูตรไดร้บั (ในช่วง  ปีทีผ่านมา) 

 รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สทิธศิิรอรรถ ได้รับรางวัลดีเด่น โครงการ Dare to Change เพือส่งเสริมทกัษะการ

เรียนรู้ ในศตวรรษท ี21  

 

. รายละเอียดเกียวกบันิสิตในหลกัสูตร (รายงานขอ้มูลตงัแต่ปีการศึกษาทีเริมใชห้ลกัสูตร/เปิดรบันิสิต) 

ปี

การศกึษา 

จาํนวน 

ในแผน

รับ 

จาํนวน

รับ 

จาํนวน

สาํเรจ็

การศกึษา 

อตัราคงอยู่ 
ร้อยละการประกอบ

อาชีพ 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตต่อบณัฑติ 

จาํนวน ร้อยละ 
ตรง

วุฒิ 
เกยีวข้อง อสิระ จาํนวน 

คะแนน

เฉลีย (เตม็ 

5 คะแนน) 

2560 20 8 5 3 37.50 - 2 3 1 4.27 

2561 20 16 8 7 43.75 5 3 - - - 

2562 20 6 3 3 50.00 - 3 - - - 

2563 20 20 - 20 100.00 - - - - - 

2564 20 14 - 14 100.00 - - - - - 

 

. ปัจจยัสําคญัทีทําใหคุ้ณภาพการจดัการศึกษาในหลกัสูตรเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

      .   คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

      .   การบริหารจัดการหลกัสตูร 

      .   สงิสนับสนุนการเรียนรู้  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

. ปัจจัยสําคญัทีทําใหคุ้ณภาพการจัดการศึกษาในหลกัสูตรไม่เป็นไปตามทีคาดหวงัและแนวทางการพฒันา 

      10.1 คุณลักษณะของผู้ เรียน เช่น ขาดแรงจูงใจในการทาํปริญญานิพนธ์ คุณลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน  

      10.2 ปัญหาด้านการเงินและสขุภาพของผู้เรียน 

      10.3 การปรับตัวของผู้ เรียนต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวชิาตามแนวทาง AUN-QA 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ขอ้มูลผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัของหลกัสูตรและโครงสรา้งรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA   

 1. ความสมัพนัธร์ะหว่างผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัระดบัหลกัสูตร (ELOs) กบัมาตรฐานผลการเรียนรูร้ะดบัอุดมศึกษา (TQF)   

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตาม

เกณฑ ์AUQ-QA 

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์TQF 

ดา้นที  คุณธรรม

และจริยธรรม 
ดา้นที  ความรู ้

ดา้นที  ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที  ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที  การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที  ทกัษะ

วิชาชีพทางจิตวิทยา

พฒันาการ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิด

และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/

หรือความรู้ ในศาสตร์อืนทีเกียวข้องกับ

พัฒนาการมนุษย์ รวมถึงการนํา ไป

ประยุกต์ใช้   

                    

 
ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละ

ช่วงวัย และให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา

พัฒนาการได้ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตาม

เกณฑ ์AUQ-QA 

มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์TQF 

ดา้นที  คุณธรรม

และจริยธรรม 
ดา้นที  ความรู ้

ดา้นที  ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที  ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

ดา้นที  การ

วิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นที  ทกัษะ

วิชาชีพทางจิตวิทยา

พฒันาการ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 

ELO3 สามารถทาํวิจัยในสาขาวชิา

จิตวิทยาพัฒนาการ 
                    

 

2. ผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงั (Expected Learning Outcomes) 

ELOs จิตวิทยาพฒันาการ Skill ความรู ้

(Knowledge) ทกัษะเฉพาะรายวิชา  

(Subject Specific Skills) 

ทกัษะทวัไป 

(Generic skills) 

ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ

ความรู้ในศาสตร์อืนทเีกียวข้องกบั

(SS1) การวิเคราะห์และหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมโดยใช้

หลกัการทางจิตวิทยาพัฒนาการ หรอื

(GS1) การคิดวิเคราะห์  

(GS2) การสบืค้นสารสนเทศ 

(K1) หลักการ แนวคดิ และ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ELOs จิตวิทยาพฒันาการ Skill ความรู ้

(Knowledge) ทกัษะเฉพาะรายวิชา  

(Subject Specific Skills) 

ทกัษะทวัไป 

(Generic skills) 

พัฒนาการมนุษย์ รวมถงึการนาํไป

ประยุกต์ใช้  

ร่วมกับศาสตร์อนืทเีกยีวข้องกบั

พัฒนาการมนุษย์ 

หรือความรู้ในศาสตร์อนืที

เกียวข้องกับพัฒนาการมนุษย์ 

ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

และให้คาํปรกึษาทางจติวิทยาพัฒนาการได้ 

(SS2) การใช้เครืองมือวัดและ

ประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

(SS3) แปลผลการประเมิน

พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

(GS3) การยอมรับในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

(GS4) ทกัษะการสอืสารเชิงบวกเพอื

เสริมสร้างแรงจูงใจ 

(GS5) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(K2) การประเมิน คัดกรอง และ

รายงานผลพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

(K3) การให้คาํปรึกษาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

ELO3 สามารถทาํวจิัยในสาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ 

(SS4) การสร้างเครืองมือวัดทาง

จติวิทยา 

(SS5) การใช้โปรแกรมทางสถิติเพอื

วิเคราะห์ข้อมูล   

(SS6) ทาํวิจยับนพนืฐานของ

จริยธรรมมนุษย์ 

(SS7) การนาํเสนอเชิงวิชาการ 

(GS6) การคิดเชิงระบบ 

(GS7) การคิดสร้างสรรค์ 

(GS8) การใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีอนื ๆ เพอืเสริมการ

ทาํงาน 

(GS9) ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ 

(K4) การวัดและการทดสอบทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

(K5) สถิตสิาํหรับการวิจัยทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

(K6) ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

(K7) การเขยีนบทความวิจัย 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 3. ผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงัรายชนัปี/สมรรถนะรายชนัปี 

ชนัปี ผลลพัธก์ารเรียนรูร้ายชนัปี 

ชันปีท ี1 
ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางจติวิทยาพัฒนาการ และ/หรือความรู้ในศาสตร์อนืทเีกียวข้องกบัพัฒนาการมนุษย์ 

รวมถึงการนาํไปประยุกตใ์ช้  

ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย และให้คาํปรกึษาทางจิตวทิยาพัฒนาการได้ 

ชันปีท ี2 

ELO1 สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิดและทฤษฎีทางจติวิทยาพัฒนาการ และ/หรือความรู้ในศาสตร์อนืทเีกียวข้องกบัพัฒนาการมนุษย์ 

รวมถึงการนาํไปประยุกต์ใช้  

ELO2 สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย และให้คาํปรึกษาทางจติวทิยาพัฒนาการได้ 

ELO3 สามารถทาํวิจัยในสาขาวชิาจติวิทยาพัฒนาการ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 4. มาตรฐานการเรียนรูข้องหลกัสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA  

 

รายวิชา 

1. สามารถถา่ยทอดหลักการแนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ

ความรู้ในศาสตร์อนืทเีกยีวข้องกับ

พัฒนาการมนุษย์ รวมถงึการนาํไป

ประยุกต์ใช้ 

2. สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วง

วัย และให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา

พัฒนาการได้ 

3. สามารถทาํวิจัยในสาขาวิชาจติวิทยา

พัฒนาการ 
หมวดวิชาบงัคบั 

 

รหสั ชือวิชา หน่วยกิต  

จต515 

การวดัและประเมิน

ทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

3(2-2-5) 

  


  

 

จต521   
สถติิเพือการวิจัย

ทางจิตวิทยา            
2(1-2-3) 

    
  

จต522 
วิธกีารวิจยัทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ 
3(2-2-5)     

จต621 
การสร้างมาตรวัด

ทางจิตวิทยา 
3(2-2-5) 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายวิชา 

1. สามารถถา่ยทอดหลักการแนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ

ความรู้ในศาสตร์อนืทเีกยีวข้องกับ

พัฒนาการมนุษย์ รวมถงึการนาํไป

ประยุกต์ใช้ 

2. สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วง

วัย และให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา

พัฒนาการได้ 

3. สามารถทาํวิจัยในสาขาวิชาจติวิทยา

พัฒนาการ 
หมวดวิชาบงัคบั 

 

รหสั ชือวิชา หน่วยกิต  

จต501*   จิตวิทยาทวัไป                      2(2-1-3) 
    

 

จต511   
ทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ 
2(1-2-3) 

    

 

จต512 
จิตวิทยาการดูแล

เดก็และวัยรุ่น 
2(1-2-3) 

    

 

จต513 
จิตวิทยาผู้ใหญ่และ

การดูแลผู้สูงอายุ 
2(1-2-3) 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายวิชา 

1. สามารถถา่ยทอดหลักการแนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/หรือ

ความรู้ในศาสตร์อนืทเีกยีวข้องกับ

พัฒนาการมนุษย์ รวมถงึการนาํไป

ประยุกต์ใช้ 

2. สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วง

วัย และให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา

พัฒนาการได้ 

3. สามารถทาํวิจัยในสาขาวิชาจติวิทยา

พัฒนาการ 
หมวดวิชาบงัคบั 

 

รหสั ชือวิชา หน่วยกิต  

จต514 

การให้คาํปรึกษา

ทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

3(2-2-5)  
  

 

จต581   

สมัมนาประเดน็

ปัญหาทางจติวิทยา

พัฒนาการ           

2(1-2-3)     

จต681   
สมัมนาพัฒนาการ

มนุษย ์
2(1-2-3) 

  
  

ปพท691  
ปริญญานิพนธ์

ระดับปริญญาโท           
12     
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 5. ความสอดคลอ้งของผลลพัธก์ารเรียนรูที้คาดหวงักบักลยุทธก์ารสอนและการวดัประเมินผลการเรียนรู ้

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน 

1. สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิด 

และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ และ/

หรือความรู้ ในศาสตร์อืนที เกีย ว ข้อง 

กับพัฒนาการมนุษย์ รวมถึงการนําไป

ประยุกต์ใช้  

 

- จัดการเรียนรู้ทเีน้นผู้ เรียนเป็นสาํคัญ โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

และการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้  (Cooperative Learning) 

- ใ ห้นิ สิ ต เ รี ยนรู้ จ า ก ก า รศึ กษา ดู ง าน ใ น

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Case Study)  

- ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือหัวข้อวิจัย

ตามความสนใจ และความต้องการจาํเป็นของ

สังคม โดยนําหลักการและทฤษฎีทสีาํคัญมา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง (Project Based 

Learning)  

- ให้นิสิตศึกษาและอภิปรายประเด็นปัญหา 

(Discussion) พฤติกรรมทีเกิดขึนของบุคคล

ตลอดช่วงวัยจากตัวอย่าง หรือการศึกษา

ภาคสนาม  โดยอยู่บนพืนฐานของความรู้ ด้าน

จิตวิทยาและนิสิตอาจจะนําศาสตร์อืนๆ ที

เกยีวข้องมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้วย และมีการ

นาํเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

- ประเมินด้วยข้อสอบวัดความรู้  

- สมัภาษณ์นิสติด้วยแบบสมัภาษณ์เชิง

โครงสร้างเกยีวกับการสะท้อนคิด  

- ประเมินงานมอบหมายโดยเกณฑก์ารให้

คะแนน (Scoring Rubrics) 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน 

2. สามารถประเมินพัฒนาการแต่ละช่วงวัย 

และให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการได้ 

- การสอนสาธติรายกรณี  

(Case Demonstration) ในการประเมิน

พัฒนาการบุคคล 

- การสอนให้ผู้เรียนมีลักษณะการสะท้อนคิดใน

การฝึกประสบการณต์นเอง  

(Reflective Learning) 

- การสอนแบบการประชุมปรึกษารายกรณี 

(Case Conference) 

- ประเมินด้วยแบบวัดสมรรถนะการเป็น

นักจิตวิทยาพัฒนาการ 

- ประเมินด้วยแบบทดสอบทกัษะการประเมิน

พัฒนาการบุคคล 

- สมัภาษณ์นิสติด้วยแบบสมัภาษณ์เชิง

โครงสร้างเกยีวกับการสะท้อนคิด 

(Reflection) เชือมโยงประสบการณ์และการ

เรียนรู้  

- ประเมินงานมอบหมายโดยเกณฑก์ารให้

คะแนน (Scoring Rubrics) 

3. สามารถทาํวจิัยในสาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ 

- ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาผลงานหรือหัวข้อวิจัย

ตามความสนใจ (Project Based Learning และ 

Research Based Learning) และความต้องการ

จาํเป็นของสังคม โดยนาํหลักการและทฤษฎีที

สาํคญัมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- มอบหมายงานเขียนโดยกาํหนดให้สังเคราะห์

ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้ทางทฤษฎี 

ในรายวิชาของหลกัสตูร  

- มอบหมายให้เขียนรายงานการเรียนรู้ทไีด้จาก

การฝึกงาน ในรายวิชา จต686 ประสบการณ์

ภาคสนาม ของหลักสูตร ในลักษณะของการ

- ประเมินด้วยข้อสอบ 

- ประเมินด้วยแบบวัดสมรรถนะการเป็นนักวิจัย

ทางจติวิทยา 

- ประเมินการเข้าร่วมด้วย การประชุมสัมมนา

ทางวิชาการและวิชาชีพทงัภายในและภายนอก

สถาบัน  

- ประเมินโครงการวิจัยด้วยเกณฑก์ารให้คะแนน 

(Scoring Rubrics) ทีประเมินการออกแบบ

การวิจัยถูกต้องตามหลักการของวิธีวิทยาการ

วจัิย  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ELOs กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมิน 

นําความรู้ทางทฤษฎี และ/หรือผลงานวิจัยไป

ประยุกต์ใช้เพือการสอน การวิจัยหรือการ

พฒันาบุคคล 

- กาํหนดให้นิสติต้องทาํปริญญานิพนธท์ีเป็น 

การ บู รณาการอง ค์ ความรู้ ท างจิ ต วิ ทยา

พฒันาการ  

- ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการเพือการ

พัฒนาตนเองหรือผู้อนืในด้านต่างๆ จากการ

สังเคราะห์ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้

ทางทฤษฎีและ/หรือการฝึกปฏิบัติ    

- ให้นิสิตจัดกิจกรรมหรือโครงการเพือการ

พัฒนาตนเองหรือผู้อืนในด้านต่างๆ โดย

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

- ให้นิสิตออกแบบและดําเนินการวิจัย โดย

อาศัยฐานความรู้ ด้านจิตวิทยาพัฒนาการและ

ศาสตร์อนืๆ ทเีกยีวข้อง 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

ระหว่างปี พ.ศ. -  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ชัญญา ลีศัตรูพ่าย     

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Chanya Leesattrupai  

ตําแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทีทํางาน          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          114 สขุมุวทิ 23 ถนนสขุมุวทิ 

          แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์          08 5556 5135 

Email             chanya@g.swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

นศ.บ. วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2539 

นศ.ม. การสอืสารระหว่างบุคคล มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 2544 

กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2546 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2552 

 

ความเชียวชาญ 

 จติวิทยาพัฒนาการ  การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  การสอืสารระหว่างบุคคล 

 

ผลงานทางวิชาการ  

.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 

อัมรัตน์ ตังพิทักษ์ไพบูลย์, ชัญญา ลีศัตรูพ่าย, และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2563). ผลของกิจกรรม

 ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีเพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเดก็ปฐมวัย. 

 วารสารวิจยัทางการศึกษา, 15(2), 118 - 132. 
 

อัญชนา ใจหวัง, ชัญญา ลีศัตรูพ่าย, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). ผลของกิจกรรมการเต้น

 สร้างสรรค์ทีมีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืนฐานในเด็กปฐมวัย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 

 33(108), 186-197. 
 

อัมพร ศรีประเสริฐสุข, สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, และชัญญา ลีศัตรูพ่าย. (2562). ตัวแบบปัจจัยเชิง

 โครงสร้างของสุขภาวะในการทาํงานของพนักงานสายวิชาการในมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ. 

 วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(1), 140-164. 
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.  บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

รวิพรรณ จารุทวี, ชัญญา ลีศัตรูพ่าย, และชาญ รัตนะพิสิฐ. ( ). การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการ

 สอืสารอย่างสร้างสรรค์ในสอืสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานสืบเนืองจาก

 การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที  (The 52nd  

 National Graduate Research Conference) วันท ี  พฤษภาคม , 257-266. 

 

อัมรัตน์ ตังพิทักษ์ไพบูลย์, และชัญญา ลีศัตรูพ่าย (2563). การพัฒนาโปรแกรมเทคนิคการวาดรูป

 ระบายสีเพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเดก็ปฐมวัย. รายงานสืบเนืองจากงานประชุมวิชาการ

 นําเสนอผลงานวิจยัระดับบัณฑิตศึกษาแห่งงชาติครงัที 50 (The 50th National Graduate Research 

 Conference) วนัท ี6- 7 มิถุนายน 2563, 857-865. 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ – นามสกุล (ภาษาไทย)   ฉัฐวีณ์  สทิธศิิรอรรถ   (ชือเดิม  เรวดี  ทรงเทยีง) 

ชือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   Shuttawee Sitsira-at 

ตําแหนง่ทางวิชาการ   รองศาสตราจารย์ 

สงักดั   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  114 สขุุมวิท 23 ถนนสขุมุวทิ 

  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรติ์ดต่อ   08 7519 1715, 06 3915 9494 

E-mail   shuttawwee@gmail.com , rewadee@g.swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. จติวิทยา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2536 

วท.ม. จติวิทยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2548 

 

ความเชียวชาญ 

สาขาจิตวิทยา และพฤตกิรรมศาสตร์ โดยเฉพาะเรือง แรงจูงใจ, การฝึกอบรมทเีกียวข้องกบัจิตวิทยา

การทาํงาน, การวิจัยทางจติวิทยา, บุคลิกภาพและการปรับตัว, การคดิเชิงบวก, การจดัการอารมณ ์(EQ) 

 

ผลงานทางวิชาการ 

.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  

สิรภัทร สถิรนันท,์ ฉัฐวีณ์ สิทธิศิรอรรถ, และ สุพัทธ แสนแจ่มใส. ( ). การศึกษาปัจจัยจิตสังคมที

 เกยีวข้องกับพฤตกิรรมการลดนาํหนักทเีหมาะสมของวัยรุ่น. วารสารศรีนครินทรวโิรฒและพฒันา, 

 12(24), 126-145. 

 

อดศิา วสวานนท,์ ดุจเดือน พันธมุนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ฉัฐวีณ ์สทิธศิิรอรรถ,  

 และศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). อิทธพิลของการอ่านสารชักจูงทมีีต่อจิตเชิงบวกต่อผู้สูงอายุของ

 นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือการพฒันา, 12(1), 116-131. 

 

วรภัทร เมฆขจร, ดุจเดือน พันธมุนาวิน, ดวงเดือน พันธุมนาวิน, โกศล มีคุณ, ฉัฐวีณ์ สิทธศิิรอรรถ, และ

 ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2563). ปัจจัยทางจิตสังคมทเีกียวข้องกับพฤติกรรมการตัดสนิใจในการเรียน

 ด้วยตนเองของนักศกึษาปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือการพัฒนา, 12(1), 76-79. 
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ฉัฐวีณ์ สิทธิศิรอรรถ, ไพรัตน์ จุ่นเกตุ, นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ, และวิษณุ แพทย์คดี. ( ). ผลการใช้

 กิจกรรมส่งเสริมความคิดเชิงบวกในนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู. Journal of Humanities and 

 Social Sciences Thonburi University, 13(1), 146-153. 

 

ณัฐฐา ธนบัตร, วริศรา ณ ลําพูน, อาภาภรณ์ กิจวัฒนาไพบูลย์, ปิติสุข โลเกศกระวี, ณพล พรรณจิตต์, 

 ภาณุทัช โสภณอภิกุล, ฉัฐวีณ์ สิทธิศิรอรรถ, และชญานุช ลักษณวิจารณ์. (2561). ความฉลาดทาง

 อารมณ์การอบรมเลียงดูและทศันคติต่อมหาวิทยาลัยทีเกียวข้องกับการปรับตัวทางสงัคมของนิสติ

 ปริญญาตรีชันปีท ี1. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ 40(2), 7-19. 

 

Sitsira-at, S. (2020). AQ and EQ Related to Lifelong Learning of Undergraduate Students. ABAC 

 ODI JOURNAL VISION. ACTION.OUTCOME, 7(1), 145-154.  

 

Sitsira-at, S. (2 0 19 ) .  Risk Management in Family Cohesion. Journal of Risk Management and 

 Insurance, 23(1), 15-31. 

 

Sitsira-at, S. (2 0 18 ) .  A Study of Psychosocial Factors Related to Preserving Thai Traditions of 

 Undergraduate Students. International Journal of Engineering & Technology,  7 (4 . 3 8 ) , 

 1314-1318. 

 

.  บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

ฉัฐวีณ์ สิทธศิิรอรรถ. ( ). การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษา

 ระดับปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ

 มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตรร์ะดบัชาติ ครงัที  และการประชุม นานาชาติครังที  วันที 17-

 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (การประชุมผ่านระบบสอืสารทางไกล), 346-359. 

 

ณิชารีย์ นยิมสนิธุ์, และฉัฐวณี ์สทิธศิิรอรรถ. (2564). การศกึษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพ ผู้สงูอายุของ

 ผู้ใหญ่วัยทาํงาน. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ระดับชาติ 

 ครงัที  และการประชุมนานาชาติ ครังที  วันที 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (การประชุม

 ผ่านระบบสอืสารทางไกล), 360-373. 

 

ฉัฐวีณ ์สทิธศิริอรรถ. ( ). การศึกษาเปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของนกัศกึษาระดับ 

 ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์. รายงานสืบเนืองจากงานประชุมวิชาการและ 

 นําเสนอผลงานวจิยัทางจติวิทยาระดบัชาติ ประจาํปี 2563 “พรอ้มรบัยุคแห่งความพลิกผนั 

 ดว้ยจติวทิยา” (Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2020)   
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 Embracing  the Disruptive Era with Psychology) วันท ี21-22 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม 

 เชียงใหม่แกรนดวิ์ว จังหวดัเชียงใหม่, 345-352 

 

ธดิารัตน ์พราหมณม์ณี, และฉัฐวณี ์สทิธศิริอรรถ. (2563). การศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใช้ 

 ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยของวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ. รายงานสืบเนืองจากการสมัมนา 

 และประชุมวชิาการระดับชาติ ครงัที 17 วันท ี2-3 ธนัวาคม 2563 ณ    

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม, 2382-2395. 

 

ดุสติา สนัซงั, และฉัฐวีณ ์สทิธศิิรอรรถ. (2563). การศึกษาการเรียนรู้ ด้วยตนเองของวัยผู้ใหญ่ 
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 จาํเป็นเกยีวกับทุนจติวิทยาเชิงบวกทางวิชาการของนิสตินักศกึษาไทย. มนุษยศาสตรป์ริทรรศน,์ 

 40(2), 74-83. 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

สพิุชา สรงประเสริฐ, และ  วิธัญญา วณัโณ. (2564). การพัฒนามาตรวดัความกดดันจากลักษณะงาน ของ

 ผู้ประกอบอาชีพอิสระในเจนเนอชันวาย. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์

 และสงัคมศาสตร์ระดบัชาติ ครงัที  และการประชุมนานาชาติ ครงัที  วันท ี17-18 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2564 (การประชุมผ่านระบบสอืสารทางไกล), 114-125. 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  ธรีะชน  พลโยธา 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Teerachon Polyota 

ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีทํางาน     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สขุุมวทิ 23 ถนนสขุมุวทิ 

      แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์     08 1612 6747 

Email   teerachon@g.swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 2538 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 

ศษ.ด. จติวิทยาการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2560 

 

ความเชียวชาญ 

 จติวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการรับรู้  จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และการสงูวัย จิตวิทยากับภาพยนตร์  

จติวิทยากับความหลากหลายทางสงัคมและวัฒนธรรม 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 

 1.1 บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานขอ้มูลของ สกอ.) 

กุลวดี สวัสดิธรรมกิจ, เกวรินทร์ นาคนิวิษฐ, ชาคริต มาฝางนอก, พันไมล์ สุขสาํราญ,  

 วชิรารัชต์ แก้วมณชัีย, สพุัทธ แสนแจ่มใส, และ ธรีะชน พลโยธา. (2564). การค้นหา

 ความหมายในชีวิตของนิสตินักศึกษาจากประสบการณก์ารมีส่วนร่วมทางการเมอืงในช่วงปี  

 พ.ศ. - . วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ 43(2), 17-35. 

 

คงกระพัน ชาตรี, ฌานวัฒน์ อุ่นแก้ว, ชญานุช  ลักษณวิจารณ์, ธรีะชน พลโยธา, และ ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย. 

 (2564). ปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยทางสงัคมทีเกยีวข้องกบัพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก

 โควิด 19 ของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ 43(2), 

 136-153. 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

จติติมา ดีพันธ,์ จติราพร เบาแรง, ฑติยา สามส,ี ณชัธรีนาฎ บัญรัตน์, ทชิากร กุลพิพัฒน์รัตน์,  

ธรีะชน พลโยธา, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2564). ปัจจยัทางจิตและสงัคมทสีมัพันธก์บัภมิูคุ้มกัน

ทางใจในการโดนกลันแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสาร

มนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ 43(1), 92-110. 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ภิญญาพันธ ์ เพียซ้าย   

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Pinyapan  Piasai 

ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 

ทีทํางาน          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

           114 สขุุมวิท 23 ถนนสขุมุวิท 

         แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110   

เบอรโ์ทรศพัท ์       02 649 5564,  08 9699 4810 

Email          pinyapan@g.swu.ac.th  

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คณุวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

สส.บ. สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

วท.ด. การวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2553 

 

ความเชียวชาญ 

 การวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

.  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 

คงกระ พัน  ช าต รี , ฌานวั ฒน์  อุ่ น แ ก้ ว , ชญา นุช   ลักษณ วิ จ า ร ณ์ , ธี ร ะชน พลโยธา , และ 

 ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย. ( ). ปัจจยัภายในบุคคลและปัจจยัทางสงัคมทเีกยีวข้องกบั 

 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโควดิ  ของนสิติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน,์ ( ), 136-153. 

 

นันต์ธญิา ภู่ค้ม, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, และ สพัุทธ แสนแจ่มใส. (2564). ปัจจัยทางจิตสังคมทเีกยีวข้อง

 กับการเตรียมตัวเป็นผู้ สูงอายุทีมีพฤฒิพลังของผู้ ใหญ่ตอนต้น : กรณีศึกษาบุคลากรใน

 โรงพยาบาลแห่งหนงึในกรงุเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทศัน,์ (2), 147-163.  

 

จิตติมา ดีพันธ์, จิตราพร เบาแรง, ฑิตยา สามสี, ณัชธีรนาฎ บัญรัตน์, ทิชากร กุลพิพัฒน์รัตน์,  

  ธีระชน พลโยธา, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2564). ปัจจัยทางจิตและสังคมทีสัมพันธ์กับ

 ภูมิคุ้มกันทางใจในการโดนกลันแกล้งรังแกบนโลกออนไลน์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอน

 ปลาย.วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน,์ (1), 92-110.  
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

อัมรัตน์ ตังพิทักษ์ไพบูลย์, ชัญญา ลีศัตรูพ่าย, และภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2563). ผลของกิจกรรม

 ศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการวาดรูประบายสีเพือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเดก็ปฐมวัย. 

 วารสารวิจยัทางการศึกษา, 15(2), 118 - 132. 

 

อัญชนา ใจหวัง, ชัญญา ลีศัตรูพ่าย, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (2562). ผลของกิจกรรมการเต้น

 สร้างสรรค์ทีมีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืนฐานในเด็กปฐมวัย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 

 33(108), 186-197. 

 

กุสมุา ยกชู, พาสนา จุลรัตน์, นฤมล พระใหญ่, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. (256 ). กรอบคิดงอกงาม

 ของครูในการพัฒนาผู้เรียน: การศกึษาเชิงปรากฏการณวิ์ทยา. วารสารหาดใหญ่วชิาการ, (2), 

 109-125.  

 

อุไรวรรณ เชาวน์ชืน, กัมปนาท บริบูรณ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. ( ). 

 ปัจจัยเกียวกับภาวะผู้นาํการเปลียนแปลงสาํหรับผู้บริหารวิทยาลัยภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา. 

 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, ( ), 65-80.  

 

ฉัตรชัย แพงคําฮัก, สุพัทธ แสนแจ่มใส, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. ( ). ผลของโปรแกรมกลุ่ม

 การละเล่นพืนบ้านไทยทมีีต่อทกัษะทางสงัคมของเดก็ออทสิติกสเปคตรัม อายุ -  ปี. วารสาร

 สทุธิปริทศัน,์ ( ), 195-208.  

 

มลธวัฒน์ กิจสวัสดิ, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, และ สุพัทธ แสนแจ่มใส. ( ). การพัฒนาจิตสาธารณะ

 ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนนักบุญเปโตร. วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม

 ศึกษาศาสตร์ปริทศัน์, ( ), 36-55.  

 

.  บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

ฉัตรชัย คําแพงฮัก, สุพัทธ แสนแจ่มใส, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. ( ).  การพัฒนาโปรแกรม

 การละเล่นพืนบ้านไทยทมีีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเดก็ออทิสติก อายุ -  ปี. รายงาน

 สืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจยัสถาบนัอุดมศึกษาทัวประเทศ ครงัที  

 “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพือความมันคง มงัคังและยังยืน” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

 จงัหวดัตรงั, 344-352. 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   สพัุทธ  แสนแจ่มใส 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)  Supat  Sanjamsai 

ตําแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์ 

ทีทํางาน                  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          114 สขุมุวทิ 23 ถนนสขุมุวทิ 

         แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์       08 3024 0240 

Email                  suput@g.swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. จิตวิทยา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

วท.ม. จิตวิทยาคลินิก มหาวทิยาลัยมหิดล 2550 

ปร.ด. สงัคมศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสขุ 

มหาวทิยาลัยมหิดล 2559 

 

ความเชียวชาญ 

 ความเจบ็ป่วยทางด้านจิตใจและพฤติกรรม  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  จิตวิทยาสุขภาพ 

การให้คาํปรึกษาทางจติวิทยา จิตวิทยาเชิงบวก 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 

กุลวดี สวสัดธิรรมกิจ, เกวรินทร์ นาคนิวิษฐ, ชาคริต มาฝางนอก, พันไมล์ สขุสาํราญ,  

 วชิรารัชต์ แก้วมณีชัย, สุพัทธ แสนแจ่มใส, และ ธีระชน พลโยธา. ( ). การค้นหา

 ความหมายในชีวิตของนิสตินักศกึษา จากประสบการณก์ารมีส่วนร่วมทางการเมืองในช่วง 

 ปี พ.ศ. - . วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน์, ( ), - . 

 

สิรภัทร สถิรนันท,์ ฉัฐวีณ์ สิทธิศิรอรรถ, และ สุพัทธ แสนแจ่มใส. ( ). การศึกษาปัจจัยจิตสังคมที

 เกยีวข้องกับพฤตกิรรมการลดนาํหนักทเีหมาะสมของวัยรุ่น. วารสารศรีนครินทรวโิรฒและพฒันา, 

 12(24), 126-145. 
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สุพัทธ แสนแจ่มใส. ( ). ประสบการณ์ความเพลินในการเรียนของกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัย. วารสาร

 ศิลปากร ศึกษาศาสตร์วิจยั, 11(2), 131-145. 

 

ฉัตรชัย  แพงคาํฮัก, สุพัทธ แสนแจ่มใส, และ ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย. ( ). ผลของโปรแกรมกลุ่ม

 การละเล่นพืนบ้านไทยทีมีต่อทกัษะทางสังคมของเด็กออทิสติกสเปคตรัมอายุ -  ปี. วารสาร

 สทุธิปริทศัน,์ 33(106), 195-208. 

 

อรัญญ์ชยาต์ บุญชูกติติยศ, สทิธพิงศ์ วฒันานนทส์กุล, และ สพัุทธ แสนแจ่มใส. (2562). ปัจจยั 

 คัดสรรทสีมัพันธก์ับพฤตกิรรมทีเป็นปัญหาในวัยรุ่น: การวิเคราะห์จาํแนกกลุ่มระหว่างกลุ่ม 

 วัยรุ่นทีกระทําความผิดกับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นตอนปลาย. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 

 12(1), 63-85. 

 

มลธวฒัน์ กจิสวัสดิ, ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย, และ สพัุทธ แสนแจ่มใส. (2561). การพัฒนาจิต ส า ธ า ร ณ ะ 

ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที   โรง เรียนนักบุญเปโตร . วารสาร วิชาการวิทย าลัย 

แสงธรรม, 10(2), 36-55. 

 

Sanjamsai, S., & Phukao, D. (20 18 ) .  Flow experience in computer game playing among Thai 

 university students. The Kasetsart Journal of Social Science, 39(2), 175-182. 

 

2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

ฮาญัร อะหมัด, และ สพัุทธ แสนแจ่มใส. (2564). การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแขง็ทาง

 ใจของวัยรุ่นผู้สญูเสยีบุคคลอันเป็นทรัีกจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้. การ

 ประชุมวิชาการนําเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครังที 52 วันที 28 พฤษภาคม 

 2564 (ประชุมผ่านระบบสอืสารทางไกล), 1325-1332. 

 

ภคณัฐ รัตนบ้านกรวย, และสพัุทธ แสนแจ่มใส. ( ). การศกึษาประสบการณต่์อการปรับตัวบนภาวะ

 ซึมเศร้าในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น. รายงานสืบเนืองจากการประชุมวชิาการมนุษยศาสตรแ์ละ

 สงัคมศาสตร์ระดบัชาติ ครงัที  และการประชุมนานาชาติ ครงัที  วันท ี17-18 มิถุนายน  

 พ.ศ. 2564 (การประชุมผ่านระบบสอืสารทางไกล), 314-330. 

 

อภิญญา ตันเจริญ, และ สพัุทธ แสนแจ่มใส. ( ). การพัฒนาโปรแกรมการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ

 การมส่ีวนร่วมของครอบครัวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเดก็ทีมคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ . 

 งานประชุมวชิาการนําเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศึกษาแห่งชาติ ครงัที , -  มิถุนายน 
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 2563, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพ: ประเทศไทย, 

 848-856. 

 

แพรวดาว เตียวฑเศรษฐ์, และ สพัุทธ แสนแจ่มใส. ( ). การพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์

 การประกอบอาหารทมีีต่อความสามารถด้านมิติสมัพันธใ์นเดก็ก่อนวัยเรียน. การประชุมวิชาการ

 และการนําเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติทางจิตวทิยาประจาํปี ,  กรกฎาคม , 

 กรุงเทพฯ: ประเทศไทย, 270-282. 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาไทย)   ชาญ  รัตนะพิสฐิ 

ชือ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ)   Charn  Rattanapisit 

ตําแหน่งทางวิชาการ       อาจารย์ 

ทีทํางาน     คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     114 สขุุมวทิ 23 ถนนสขุมุวทิ 

          แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 

เบอรโ์ทรศพัท ์        08 1914 4681 

Email            charn_psych@hotmail.com, charn@g.swu.ac.th 

 

คณุวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีสําเร็จการศึกษา   

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบนั ปีทีสําเร็จ 

วท.บ. จติวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 2548 
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ศ.ด. จิตวิทยา (สาขาวิชาจติวิทยาสงัคม) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2560 

 

ความเชียวชาญ 

- จติวิทยาสงัคม 

- เจตคต ิอคติ การจัดการกับความขดัแย้งระหว่างบุคคล 

- จติวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

- การคดัเลือก ประเมินผล และการแก้ไขปัญหาบุคลากรในองค์การ 

- ภาวะผู้นาํ การทาํงานเป็นทมีและการส่งเสริมการใช้ศกัยภาพของบุคคล 

- กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พือพัฒนาสัมพันธภาพและความคิดสร้างสรรค์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 

Rattanapisit, C. (2019). Effect of implicit and explicit prejudice on forgiveness: Comparisons 

 between in-group and out-group threats. Kasetsart Journal of Social Science, 40, 1-8. 
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2. บทความทีไดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 

ศุจินันท ์เจนจิตศิริ, และ ชาญ รัตนพิสฐิ. (2564). ความสมัพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและการคิด

 เชิงบวกกับความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชนวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น. รายงานสืบ

 เนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติดา้นสังคมศาสตร์ ครังที 1 ประจําปี 2564 (การประชุม

 ผ่านระบบสอืสารทางไกล), 474-484. 

 

รวิพรรณ จารุทวี, ชัญญา ลีศัตรูพ่าย, และ ชาญ รัตนะพิสฐิ. (2564). การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรม การ 

 สอืสารอย่างสร้างสรรค์ในสอืสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. รายงานสืบเนืองจาก

 การประชุมวชิาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับบณัฑิตศึกษาแห่งชาติครงัที  (The 52nd National 

 Graduate Research Conference) วนัท ี  พฤษภาคม , 257-266. 

 

จันทมิา คเชนทร์ชาติ, และ ชาญ รัตนะพิสิฐ. (2562). เจตคติ อิทธิบาท  และแรงสนับสนุนทางสังคมที

 ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานภายหลังการเกษียณอายุของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. 

 รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจําปี  

 พ.ศ. 2562, 112-121. 

 

วรรษา กุลตังวัฒนา, และ ชาญ  รัตนะพิสิฐ. (2562). ผลของการใช้สือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือการ

 ส่งเสริมทศันคตใินการดูแลสขุภาพของผู้สงูอายุ.  รายงานสบืเนืองจากการประชุมวชิาการนําเสนอ 

 ผลงานวิจยัระดับชาติของทีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประจาํปี พ.ศ. 2562, 145-155. 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสูตร 

 

ชือหลกัสูตรเดิม  หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวทิยาพัฒนาการ  

    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ) 

ชือหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  

    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ) 

สาระสําคญั / ภาพรวมในการปรบัปรงุ 

 หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ) เป็น

หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.  ตามวาระของการปรับปรุงหลักสูตร และเพือสอดรับต่อ

การเปลยีนแปลงเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ทงันกีารปรับปรุงเป็นไปตามรูปแบบของกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาแบบ AUN-QA โดยยังคงสาระสาํคัญ

ของหลักสตูรได้แก่ ชือหลักสตูร โครงสร้างหลกัสูตร สรุปได้ดงันี 

 

เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา หลกัสูตรเดิม พ.ศ.  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.  

1.หมวดวชิาบังคับ 

- วิชาสถิตแิละวิจัย 

- วิชาเฉพาะ 

25 

12 

13 

20 

11 

9 

2.หมวดวชิาเลือก 6 4 

3.ปริญญานิพนธ ์ 12 12 

หน่วยกิตรวม 43 36 

 

รายละเอียดการปรบัปรุง 

หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม พ.ศ.  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.   หมายเหตุ 

ชือหลกัสตูร หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ

สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ 

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ

สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ 

คงเดิม 

ชือปริญญา 

และ 

สาขาวิชา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยา

พัฒนาการ) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (จิตวิทยา

พัฒนาการ) 

ศศ.ม. (จิตวทิยาพัฒนาการ) 

คงเดิม 

รูปแบบของ

หลักสตูร 

- หลกัสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี แผน 

ก แบบ ก 2 

- หลกัสตูรระดับปริญญาโท 2 ปี  

แบบ ข 

หลกัสตูรระดับปริญญาโท 2 ปีแผน ก 

แบบ ก 2 

เปลียนแปลง 
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หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม พ.ศ.  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.   หมายเหตุ 

อาชีพท ี

ประกอบได้ 

หลังสาํเรจ็ 

การศึกษา 

. กลุ่มงานสาขาวิชาจิตวิทยา เช่น 

นักจิต วิทยาพัฒนาการ นักกระตุ้ น

พัฒนาการ นักวัดและประเมินทาง

จิตวิทยาพัฒนาการ เจ้าหน้าที คุม

ประพฤติเด็กและเยาวชน ผู้ดูแลเด็ก

และผู้สงูอายุ  

. กลุ่มงานสาขาวิชาการ เช่น นักวิจัย 

วิทยากรผู้ให้ความรู้ เรืองพัฒนาการทุก

ช่วงวยั นักจติวิทยาประจาํโรงเรียน 

. กลุ่มงานสาขาอืนๆ ทีต้องใช้หลัก

จติวิทยาในการดาํเนินงาน 

1. กลุ่ มงานสาขาวิชาจิตวิทยา เช่น 

นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักกระตุ้ น

พัฒนาการ นกัจติวิทยาประจาํโรงเรียน 

นั ก วัดและประ เมิ นท าง จิต วิ ทย า

พัฒนาการ เจ้าหน้าทคุีมประพฤติเด็ก

และเยาวชน ผู้ดูแลเดก็และ ผู้สงูอายุ  

2. กลุ่มงานสาขาวิชาการ เช่น นักวิจัย 

วทิยากรผู้ให้ความรู้เรืองพัฒนาการทุก

ช่วงวัย  

3. กลุ่มงานสาขาอืนๆ ทีต้องใช้หลัก

จติวิทยาในการดาํเนินงาน 

 

เปลียนแปลง 

ปรัชญา พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทเีตม็ศกัยภาพ

และส่งเสริมให้คนในสังคมมีสันติสุข

บนความหลากหลาย 

นักจิตวิทยาพัฒนาการทีเชียวชาญใน

การ วิ จั ย  ปร ะ เ มิน  แล ะ ส่ ง เ ส ริม

พัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย  

 

เปลียนแปลง 

ความสาํคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เป็น

หลักสูตรทมุ่ีงผลิตบุคลากรทีมีความรู้

ความเข้าใจด้านพัฒนาการมนุษย์  

ครอบคลุมทุกมิติและช่วงวัย ตลอดจน

สามารถสร้าง ถ่ายทอด และประยุกต์

องค์ความรู้ เพือช่วยให้บุคคลสามารถ

พัฒนาตนเองและผู้อืนตามขอบเขต

ของศักยภาพ  

 ห ลั ก สู ต ร นี  ( เ ดิ ม ห ลั ก สู ต ร

กา รศึ กษามหาบัณฑิต  ส าขาวิ ช า

จิต วิ ทย า พัฒ นาก า ร)  ไ ด้ รับก า ร

ปรับปรุงอย่างต่อเนืองเป็นระยะๆ จน

ครั งสุด ท้ าย  เมื อ ปีพ.ศ.2554 ซึ ง

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร

อุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

หลักสูตรนี เมือวันที 27 มิ ถุนายน 

พ.ศ. 2555 แต่เพือให้หลักสูตรมี

    จากข้อมูลของสาํนักงานคณะ 

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แ ห่ งช าติ  (สศช . )  เรื อ งทิ ศ ท า ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ

ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่ งชาติ  ฉบับที  13 (พ.ศ. 

2566-2570) การพัฒนาประเทศใน

ระยะต่อไปจึงจาํเป็นต้องให้ความสาํคัญ

กับการทาํความเข้าใจถึงปัจจัยภายนอก

และภายใน ตลอดจนการเปลียนแปลง

ของปัจจัยทังหมดทสี่งผลและมีอิทธิพล

กับพฤติกรรมของมนุษย์ทุกช่วงวัย เพือ

ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ ห้

สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา

ประเทศทยัีงยืน 

( Sustainable Development Goals : 

SDGs) 

เปลียนแปลง 
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คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติปี 2552 และ

เท่าทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศยิงขึน จึงต้องมี

การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรนีอย่าง

ละเอียดถีถ้วนอีกครังหนึงในปี 2559 

เพือให้ชือหลักสูตรและปริญญามี

ค วามส อดค ล้อ งกั บป รัชญ าแ ล ะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้มีการ

ปรับเปลียนเป็น “หลักสตูรศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต  ส าขาวิ ช า จิต วิ ทย า

พัฒนาการ” 

 จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ในเอกสาร

ประกอบการประชุมประจําปี 2558 

เรืองทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที  12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่า ใน 

ช่วง 5 ทศวรรษทผ่ีานมา ถึงแม้ว่าการ

พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ท ย ป ร ะ ส บ

ความสาํเร็จในระดับทีน่าพอใจ ทงัใน

ด้ านก าร ขย า ยตั วท า ง เ ศ ร ษ ฐกิ จ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ

เปลียนแปลงของโครงสร้างการผลิต 

แต่อย่างไรกต็าม ในระยะ 8 ปี ทีผ่าน

มา เศรษฐกิจชะลอตัวและเริมแสดงให้

เห็นข้อจํา กัดของการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและทําให้เศรษฐกิจไทยมี

ความเสียงทีจะตกอยู่ในฐานะรายได้

ป า น ก ล า ง อ ย่ า ง ถ า ว ร ม า ก ขึ น 

โดยเฉพาะภายใต้เงือนไขการลดลง

ของกําลังแรงงาน ขาดการลงทุนที

เพียงพอ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

 จากรายงานการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทย  

พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) 

ของสาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 

คาดว่าโครงสร้างประชากรประเทศไทย

จะกลายเป็น 1 ใน 10 ประเทศทีมี

สดัส่วนผู้สงูอายุเพิมขึนมากทสีดุในโลก

โดยประชากรผู้ สู งอายุมีแนวโน้ม

เพิมขึนอีกร้อยละ 17.2 ภายในปี   

พ.ศ. 2593 ทังนีไทยได้เข้าสู่สังคมสูง

วัยมาตังแต่ปี พ.ศ. 2548 (มีประชากร

อายุ  ปีขนึไป คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

 ของประชากรทั งหมด) และ

คาดการณ์ว่าจะกลายเป็น “สงัคมสูงวัย

อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์ ” ( Complete-aged 

Society) ภ า ย ใ น ปี  พ .ศ .  2 5 6 6 

เนืองจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อย

ละ 20.1 ซึงจะส่งผลให้ไทยกลายเป็น

ประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แห่ง

แรก ๆ ในภมูิภาค ต่อจากญีปุ่น เกาหลี

ใต้ และสิงคโปร์ ในขณะทีไทยยังไม่

สามารถบรรลุ เ ป้ าหมายการ เ ป็ น

ประเทศรายได้สู งดั ง เช่ นประเทศ

ดังกล่าว อีกทังประเทศไทยกําลังมุ่ง

หน้าเข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 

(Super-aged Society) ภายในปี  

พ.ศ. 2577 เมอืมสีดัส่วนของประชากร

สงูวัย สงูถึงร้อยละ 28.1 ของประชากร

ทังหมด นอกจากนี เมือพิจารณาการ

เปลียนแปลงโครงสร้างประชากรตาม

รุ่นเจนเนอเรชัน พบว่า ประชากรรุ่น

ใหม่โดยเฉพาะเจนเนอเรชันวายซี

และอัลฟ่า รวมถึงรุ่นหลังเจนเนอเรชัน
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และการปรับตัวโครงสร้างการผลิต

ล่าช้า สิงเหล่านีเป็นอุปสรรคต่อการ

เพิมความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดโลกได้ และในขณะนีสถานการณ์

การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

ต่างๆ ของโลกนันจะมีมากขึนซึงการ

รวมกลุ่มเศรษฐกิจทสีาํคัญต่อประเทศ

ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท ี11 ที

ผ่านมา ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาค

เอ เ ชีย  โดยกรอบการ ค้ า เส รีขอ ง

อาเซียนกับจีน ญีปุ่ น และอินเดีย และ

การเป็นประชาคมอาเซียน ซึงกลุ่ม

ปร ะ เทศอ า เซี ยน จ ะ มีค ว าม ร่ ว ม

มือใหม่ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการ

ลงทุน การเปิดสาขาบริการ การจัดทาํ

มาตรฐานฝีมือแรงงานเพือช่วยให้มี

การเคลือนย้ายแรงงานได้เสรีมากขึน 

เ ป็นต้น จึ งจะมีผลกระทบต่อการ

พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม 

  นอกจากนเีมือพิจารณา 

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

พบว่า โครงสร้างประชากรเปลียน 

แปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังมี

ปัญหาทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ขอ งป ร ะช า ก ร ใ น ทุก ช่ ว ง วั ย  อั น

เนือ งมาจ าก ปัจ จัยหลักๆ ไ ด้แ ก่   

1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวน

ลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่

สมวัยและการตังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที

มีแนวโน้มเพิมขึน โดยอตัราการเจริญ

พันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 

2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 

2548 – 2558   

อัลฟ่า ซึงเริมเข้ามาเป็นวัยเดก็ตังแต่ปี 

พ.ศ. 2569 จะมีจํานวนและสัดส่วน

เพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็นไปใน

ทิศทางทีสวนทางกับประชากรเจนเนอ

เรชันวาย เอกซ์ และเบบีบูมเมอร์ ทีจะ

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนืองในระยะ

ต่อจากน ี

        เนืองจากโครงสร้างประชากร

กลายเป็นสังคมสูงวัย ในขณะทีอัตรา

การเกิดลดลง จึงทําให้จํานวนวัย

แรงงานลดลง อัตราส่วนพึงพิงของ

ผู้สูงอายุ เพิมขึ น ส่ งผลให้ภาครัฐ

จาํเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุก

ช่วงวัยให้เตม็ตามศักยภาพ ทงัในกลุ่ม

เดก็ให้มีพัฒนาการสมวัยและเติบโตให้

เป็นเยาวชนทีมีคุณภาพ ส่วนในวัย

แรงงานให้ พัฒนาตนเองไ ด้ เต็ม

ศักยภาพและทาํตามบทบาทหน้าทีทาง

สังคม และในกลุ่มผู้สูงวัยให้สามารถ

พึงพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้

อย่างสมศักดิศรี 

 หลั กสูตรศิ ลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

ซงึเป็นหลักสตูรหนึงในมหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒทีมีหน้าทใีนการเตรียม

ความพร้อมแก่บัณฑิตไทยให้สามารถ

เข้ าใจ ดูแล ประเมินและส่ งเสริม

พั ฒนาก า ร บุ ค ค ลทุ ก ช่ ว ง วั ย ใ ห้

สอดคล้องกับโครงสร้างทางสงัคมไทยที

กําลังเปลียนแปลงไป สามารถอยู่ใน

ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ 

และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
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2) กาํลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และ

แรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร

กลุ่มเจเนอเรชัน Y (ผู้ทีเกิดช่วงปี 

2525 -  2546)  ขณะทีผลิ ต ภ า พ

แร งง าน ยั ง เ พิมขึ น ช้ า  ซึ ง จะ เ ป็น

ข้อจํากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 

โดยกาํลังแรงงานเริมลดลงร้อยละ 0.1  

ในปี  2556 และร้อยละ 0.2 ในปี  

2557 ขณะทีผลิตภาพแรงงานเฉลีย

เพิมขึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปี

ทีผ่านมา (ปี 2548 – 2557) แต่ยัง

ตํ า ก ว่ า ปร ะ เท ศ เ พื อ น บ้ า น  เ ช่ น 

มาเลเซีย  1 เท่าตัว  และสิงคโป ร์   

5 เท่าตัว  ) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง

และวัยปลายมีแนวโน้มเพิมสงูขึน จาก 

.  ล้านคน (ร้อยละ . ) ในปี 

2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 

. ) ในปี 2583 สะท้อนถึงภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทีเพิมมากขึน 

ขณะทผีู้สูงอายุจาํนวนมากยังมีรายได้

ไม่เพียงพอในการยังชีพ เนืองจากมี

การออมน้อยและแหล่งรายได้หลัก

ร้อยละ 78.5 ของรายได้ทังหมดมา

จากการเกอืหนุนของบุตร  

 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

และสังคมทีเปลียนแปลงดังก ล่ าว

ข้างต้น จึงทาํให้มีความจําเป็นในการ

เต รียมค วาม พ ร้อมแ ก่ บุ คค ลทั ง

โ ดย เ ฉ พา ะ บั ณฑิ ต ไ ท ย เ พื อ ใ ห้ มี

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และ

สามารถอยู่ในประชาคมอาเซียนได้

อย่างมีคุณภาพ ซึงไม่ว่าจะเป็นการ

เตรียมความพร้อมเรืองทักษะทาง

ภาษา ทกัษะการทาํงาน ความรู้  
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ความสามารถ การอยู่ร่วมกันกับผู้อืน

ด้ วยความ เ ข้ าใ จ ในวั ฒน ธ ร รม ที

หลากหลาย ดังนันหลักสูตรจิตวิทยา

พัฒนาการ ซึงเป็นหลักสูตรทีผลิต

บุคลากรด้านการทํางานทีใช้จิตวิทยา

เป็นแกน จึงเป็นแนวทางหนึงในการ

ช่วยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ

ให้แก่บุคคลในแง่มุมของการพัฒนา

คุณภาพของคนให้เหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวยั  เพือให้เกิดการพึงพิงตนเองได้

อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพสามา รถอ ยู่

ร่วมกับผู้อนืได้ในท่ามกลาง 

สภาวการณ์ทสีังคมมีลักษณะปัจเจก มี

ความเสือมถอยของวัฒนธรรมทีดีงาม

ในสังคมไทย และมีความเ ป็นพหุ

วัฒนธรรมมากขนึ 

 

วัตถุประสงค์ เพือผลติมหาบัณฑติสาขาวิชาจิตวทิยา

พัฒนาการทมีีคุณสมบัติ ดังนี 

 1. มีความรู้  ความเ ข้าใจด้ าน

พัฒนาการมนุษย์ครอบคลุมทุกมิติ

และช่วงวยัผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวติ     

 2. สามารถผลิตผลงานวิจัยเพือ

ส ร้างความ รู้และประยุกต์ความ รู้

เกียวกบัพัฒนาการมนุษย์     

 3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทาง

จิ ต วิ ท ย า พัฒ น า ก า ร เ พื อ พั ฒ น า

บุคลากรทเีกียวข้องกับมหาบัณฑิตให้

บรรลุศักยภาพของตน  

 4. สามารถสือสารและถ่ายทอด

ความรู้ บนพืนฐานของการเคารพใน

ศักดศิรีความเป็นมนุษย์และมีสาํนึกใน

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

เพือผลติมหาบัณฑติสาขาวิชาจิตวิทยา

พัฒนาการทมีีคุณสมบัติ ดังนี 

1. ประ ยุ กต์ และนําหลั ก ก าร

แนวคิ ดแล ะทฤ ษฎีท าง จิ ต วิ ท ย า

พัฒนาการ และ/หรือความรู้ในศาสตร์

อนืทเีกียวข้องไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการ

มนุษย์ทุกช่วงวยั 

2. ประเมิน คัดกรอง แปลผล 

แ ล ะ ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ท า ง จิ ต วิ ท ย า

พัฒนาการทีเหมาะสมกับบุคคลทุก

ช่วงวัยได้ 

3. ผ ลิ ต ง า น วิ จั ย ที ส า ม า ร ถ

ส่งเสริมบุคคลทุกช่วงวัยให้มี 

สุขภาพจิต สุขภาพกาย และมีความ

เป็นอยู่ทดีี 

 

เปลียนแปลง 
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งบประมาณ

ตามแผน 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร 

,  บาท 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสตูร 

,  บาท 

 

เปลียนแปลง 

หมวดวิชา

บงัคับ 

วิชาสถิตแิละวิจัย   

จต  การวัดและประเมินทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 

3(2-2-5) 

จต  สถิติเพือการวิจัยทางจติวิทยา  

2(1-2-3) 

จต  วิธกีารวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 3(2-2-5)  

จต  การวัดและการทดสอบทาง

จติวิทยา 3(2-2-5) 

 

วิชาเฉพาะ   

จต * จิตวิทยาทวัไป                                                                          

( - - ) (วิชาบังคับสาํหรับผู้ไม่มี

พืนฐานทางจิตวิทยา และเรียนแบบไม่

นับเครดิต) 

จต  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

3(3-0-6) 

จต  จิตวิทยาเดก็และวัยรุ่น  

3(2-2-5) 

จต  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

3(3-0-6)  

จต  สมัมนาประเดน็ปัญหาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ  

2(1-2-3) 

จต  สมัมนาพัฒนาการมนุษย์ 

2(1-2-3)  

จต692** ประสบการณภ์าคสนาม 

3(0-9-0) 

(เป็นวชิาเอกบังคบัเฉพาะแผน ข) 

 

วชิาสถิติและวิจัย  

จต  การวัดและประเมินทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

จต  สถิติเพือการวิจัยทางจติวิทยา 

2(1-2-3) 

จต  วิธกีารวิจยัทางจติวิทยา

พัฒนาการ 3(2-2-5)  

จต  การสร้างมาตรวดัทางจิตวิทยา 

3(2-2-5) 

 

 

วชิาเฉพาะ  

จต  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 

2(1-2-3) 

จต  จิตวิทยาการดูแลเดก็และ

วัยรุ่น 2(1-2-3) 

จต  จิตวิทยาผู้ใหญ่และการดูแล

ผู้สงูอายุ ( - - ) 

จต  การให้คาํปรึกษาทางจติวทิยา

พัฒนาการ  

3(2-2-5) 

 

เปลียนแปลง 
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หมวดวิชา

เลือก 

จต  จิตวิทยาการเรียนรู้            

3(3-0-6)  

จต  ทฤษฎีบุคลิกภาพ             

3(3-0-6)  

จต  แรงจูงใจกับการดาํเนินชีวิต

3(3–0-6)  

จต  จริยธรรมกับจริยศกึษา  

3(3-0-6)  

จต  จิตพยาธสิภาพตลอดช่วงวัย 

3(3-0-6)  

จต   สถิติเพือการวิจัยทาง 

จติวิทยา   ( - - ) 

จต  จิตวิทยาเดก็ทมีีความต้องการ

พิเศษ 3(2-2-5) 

จต  การกระตุ้นพัฒนาการ  

3(2-2-5)  

จต  วิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพใน

จติวิทยา ( - - )  

จต  พุทธศาสนากับการพัฒนา

มนุษย์ 3(3-0-6) 

จต684 การปรับพฤติกรรม  

3(2-2-5)                                              

จต   การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม

โดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

จต  การศึกษาอสิระ           

3(1-0-8) 

จต692** ประสบการณภ์าคสนาม  

( - - ) (เป็นวชิาเอกเลือกสาํหรับ

แผน ก แบบ ก ) 

 

จต  แรงจูงใจกับการดาํเนินชีวิต 

2(1–2-3) 

จต 6 จติวิทยาเดก็ทมีีความต้องการ

พิเศษ 2(1-2-3) 

จต581 สมัมนาประเดน็ปัญหาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ 2(1-2-3)  

จต  การกระตุ้นพัฒนาการ  

2(1-2-3) 

จต681 สมัมนาพัฒนาการมนุษย์ 

2(1-2-3) 

จต  พุทธศาสนากับการพัฒนา

มนุษย์ ( - - ) 

จต  การปรับพฤติกรรม  

2(1-2-3) 

จต  การออกแบบโปรแกรม

ส่งเสริมพัฒนาการ  

2(1-2-3) 

จต  การศึกษาอสิระ  

2(0-6-3) 

จต  ประสบการณภ์าคสนาม  

2(0-6-0) 

 

เปลียนแปลง 

ปริญญา

นิพนธ ์

ปพท  ปริญญานพินธร์ะดบั

ปริญญาโท  

 หน่วยกติ 

ปพท  ปริญญานพินธร์ะดบั

ปริญญาโท  

 หน่วยกติ 

 

คงเดิม 
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ความหมาย

ของรหัสวชิา 

เลขรหัสตัวแรก 

เลข    หมายถึง ชันปีท ี  

เลข    หมายถึง ชันปีท ี   

 

เลขรหัสตัวกลาง  

(เลขหมวดวชิา) 

เลข 0  หมายถึง  พืนฐานทางจิตวิทยา 

เลข    หมายถึง จิตวิทยาพัฒนาการ 

เลข    หมายถึง สถิติและการวิจัย

ทางจติวิทยา 

เลข   หมายถึง  การประยุกต์ทาง

จติวิทยา/สารนิพนธ์ 

เลข    หมายถึง วิชาพิเศษเฉพาะ

สาขา/ปริญญานิพนธ์ 

 

 

เลขรหัสตัวท้าย หมายถึง ลาํดับ

ก่อนหลังของวิชา 

เลขรหัสตัวแรก 

เลข  หมายถึง ชันปีท ี  

เลข  หมายถึง ชันปีท ี    

 

เลขรหัสตัวกลาง  

(เลขหมวดวิชา) 

เลข 0  หมายถึง  พืนฐานทางจติวิทยา

  

เลข    หมายถึง จิตวิทยาพัฒนาการ 

เลข    หมายถึง สถิติและการวิจัย

ทางจติวิทยา 

เลข   หมายถึง  การประยุกต์ทาง

จติวิทยา/สารนิพนธ์ 

เลข    หมายถึง วิชาพิเศษเฉพาะ

สาขา/ปริญญานิพนธ์ 

 

เลขรหัสตัวท้าย หมายถึง ลาํดับ

ก่อนหลังของวิชา 

 

คงเดิม 

อาจารย ์

ผู้รับผิดชอบ 

หลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  

 คน 

. ผศ.ดร.ชัญญา ลีศตัรูพ่าย 

. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สทิธศิิรอรรถ 

. รศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนท์สกุล 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  

 คน 

. ผศ.ดร.ชัญญา ลีศตัรูพ่าย 

. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธศิิรอรรถ 

. รศ.ดร.สทิธิพงศ ์วัฒนานนทส์กุล 

 

คงเดิม 

อาจารย ์

ประจาํ 

หลักสตูร 

อาจารย์ประจาํหลกัสตูร  คน 

. ผศ.ดร.ชัญญา ลีศตัรูพ่าย 

. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สทิธศิิรอรรถ 

. รศ.ดร.สทิธพิงศ์ วัฒนานนท์สกุล 

. ผศ.ดร.วิธญัญา วัณโณ 

. อ.ดร.พนิดาพร จงราเชนทร์ 

. อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย 

อาจารย์ประจาํหลักสตูร  คน 

. ผศ.ดร.ชัญญา ลีศตัรูพ่าย 

. รศ.ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธศิิรอรรถ 

. รศ.ดร.สทิธิพงศ ์วัฒนานนทส์กุล 

. ผศ.ดร.วิธัญญา วัณโณ 

. ผศ.ดร.ธรีะชน พลโยธา 

. อ.ดร.ภิญญาพันธ ์เพียซ้าย 

. อ.ดร.สุพัทธ แสนแจ่มใส 

. อ.ดร.ชาญ รัตนะพิสฐิ 

เปลียนแปลง 
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การพัฒนา 

คุณลักษณะ 

พิเศษของ 

นิสติ 

. มีทักษะการสือสารโดยสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์

เพือพัฒนาตนเองและผู้อืน 

. มีสมรรถนะหลากหลายในการวัด

และประเมินพัฒนาการ 

 

. มทีกัษะการสอืสาร 

. สมรรถนะของหลักสูตร คือ มีการ

วดัและประเมนิพัฒนาการ 

เปลียนแปลง 

การพัฒนา 

ผลการ 

เรียนรู้ ในแต่ 

ละด้าน 

. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

   .  ตระหนักถึงความสาํคัญ 

บทบาทและจริยธรรมนักจิต วิทยา

พัฒนาการ 

   .  ประพฤติปฏิบัติตนบนพืนฐาน

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

   .  ถ่ายทอดความรู้ทาง 

จิตวิทยาพัฒนาการ บนพืนฐานของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

. ดา้นความรู ้

   .  มีความรู้และความเข้าใจใน

หลกัการ ทฤษฎี และองค์ความรู้สาํคัญ

ทเีกยีวข้องกับ 

จติวิทยาพัฒนาการ 

   .  สามารถอธิบายพฤติกรรมของ

บุคคลแต่ละช่วงวัย ภายใต้สภาพการ

เปลียนแปลงของการศึกษาและสังคม

ปัจ จุบัน ด้ วยคว ามรู้ ท างจิ ต วิ ทย า

พัฒนาการ 

   .  มีความรู้และความเข้าใจใน

กระบวนการวัดและวิจัยพฤติกรรม 

การวิ เคราะห์ ข้อ มูล  และติดตาม

ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

 

. ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

   .  ตระหนักถึงความสาํคัญ 

บทบาทและจริยธรรมนักจิต วิทยา

พัฒนาการ 

   .  ประพฤติปฏิบัติตนบนพืนฐาน

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอนัดีงาม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพทางจติวิทยา

พัฒนาการ 

   .  ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยา

พัฒนาการ บนพืนฐานของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

. ดา้นความรู ้

   .  มีความรู้และความเข้าใจใน

หลกัการ ทฤษฎี และองค์ความรู้สาํคัญ

ทเีกยีวข้องกับ                     

จติวิทยาพัฒนาการ 

   .  สามารถอธิบายพฤติกรรมของ

บุคคลแต่ละช่วงวัย ภายใต้สภาพการ

เปลียนแปลงของการศึกษาและสังคม

ปัจ จุบัน ด้ วยคว าม รู้ท างจิต วิทย า

พัฒนาการ 

   .  มีความรู้และความเข้าใจใน

กระบวนการวัดและวิจัยพฤติกรรม 

การวิ เคราะห์ ข้อมู ล  และติดต าม

ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 

 

เปลียนแปลง 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม พ.ศ.  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.   หมายเหตุ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

   .  สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาที

เกียวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล

ตลอดช่วงวัย 

   .  สามารถสงัเคราะห์ 

ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้ ทาง

ทฤษฎีและ/หรือการฝึกปฏิบัติ เพือ

พัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

   .  วางแผนและดาํเนิน 

กิจกรรมหรือโครงการวิจัย เพือขยาย

องค์ความรู้หรือแก้ไขปัญหาสาํคัญโดย

ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้

อย่างเหมาะสม 

 

 

. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

   .  มีภาวะผู้นํา ทักษะทางสังคม

และสามารถทาํงานร่วมกับผู้อืนได้ 

   .  สามารถวางแผนในการ 

ปรับปรุง แก้ไขตนเองให้มี 

ประสทิธภิาพในการปฏบิัติงาน มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าทีทังต่อตนเอง 

ส่วนรวม และสงัคม 

 

 

. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   .  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพเกียวกับ

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 

   .  สามารถวเิคราะห์สภาพ 

ปัญหาทีเกียวข้องกับพฤติกรรมของ

บุคคลตลอดช่วงวัย 

   .  สามารถสงัเคราะห์ 

ผลงานวิจัยและบูรณาการความรู้ ทาง

ทฤษฎีและ/หรือการฝึกปฏิบัติ เพือ

พัฒนาความรู้ทางจติวทิยาพัฒนาการ 

   .  วางแผนและดําเนินกิจกรรม

หรือ โครงการวิ จัย เพือขยายองค์

ความรู้หรือแก้ไขปัญหาสาํคัญโดยใช้

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 

. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

   .  มีภาวะผู้นาํ ทกัษะทางสงัคม

และสามารถทาํงานร่วมกับผู้อนืได้ 

   .  สามารถวางแผนในการ

ปรับปรงุ แก้ไขตนเองให้มี

ประสทิธภิาพในการปฏิบัติงาน มี

ความรับผิดชอบต่อหน้าททีงัต่อตนเอง 

ส่วนรวม และสงัคม 

 

 

. ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   .  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพเกียวกับ

ศาสตร์ทางจิตวิทยาพัฒนาการได้อย่าง

มีประสทิธภิาพ 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

หวัขอ้ หลกัสูตรเดิม พ.ศ.  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.   หมายเหตุ 

   .  สามารถสอืสารและแลกเปลียน

เ รี ย น รู้ ผ ลก า ร วิ จั ย ท า ง จิ ต วิ ท ย า 

กิจกรรมหรือโครงการค้นคว้าทีสาํคัญ 

ในรูปแบบของการสือสารระหว่าง

บุคคล สอืสงิพิมพ์หรือการสอืสารด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทงัในลักษณะที

เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อ

สาธารณชน    

 

 

. ดา้นทกัษะวิชาชีพทางจิตวิทยา

พฒันาการ 

   .  มีความสามารถในการวัดและ

ประเมินพัฒนาการด้วยเครืองมือคัด

กรองพัฒนาการมาตรฐ านอ ย่ า ง

ถูกต้องและเหมาะสมบนจรรยาบรรณ

ของนักจิตวิทยาพัฒนาการ 

   .  มีความสามารถในการนาํเสนอ

ผลการประเมินพัฒนาการแก่ผู้ ที

เกียวข้อง 

   .  สามารถสอืสารและแลกเปลียน

เ รี ย นรู้ ผ ล ก า ร วิ จั ยท า งจิ ต วิ ท ย า 

กิจกรรมหรือโครงการค้นคว้าทีสําคัญ 

ในรูปแบบของการสือสารระหว่าง

บุคคล สอืสงิพิมพ์หรือการสอืสารด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทงัในลักษณะที

เป็นทางการและไม่เป็นทางการต่อ

สาธารณชน  

   

 

. ดา้นทกัษะวิชาชีพทางจิตวิทยา

พฒันาการ 

   .  มีความสามารถในการวัดและ

ประเมินพัฒนาการด้วยเครืองมือคัด

กรองพัฒนากา รมาตรฐ านอ ย่ า ง

ถูกต้องและเหมาะสมบนจรรยาบรรณ

ของนกัจิตวิทยาพัฒนาการ 

   .  มีความสามารถในการนาํเสนอ

ผลการประเมิน 

พัฒนาการแก่ผู้ทเีกยีวข้อง 

   6.3 มีความสามารถในการ 

วางแผน จัดโปรแกรม หรือ 

น วัตกรรม ในก าร ช่ ว ย เห ลื อ ด้ า น

พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

รายละเอียดการแกไ้ขรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั (วิชาสถติิและวิจยั) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลียนแปลง 

จต  การวัดและประเมินทาง

จติวิทยาพัฒนาการ                           

3(2-2-5)  

ศึกษาหลักการ เทคนิคและ

เครืองมือทีใ ช้ ในการวัดและ

ประเมินพัฒนาการของบุคคลแต่

ละช่วงวัย จรรยาบรรณในการใช้

เครืองมือ การบริหารการวัดและ

ประเมิน การเขียนรายงานและ

แปลผลการวัดแก่ผู้ปกครองและ

ผู้ทเีกยีวข้อง และฝึก 

ประสบการณ์ในการประเมิน

พัฒนาการ 

จต  การวัดและประเมินทาง

จติวิทยาพัฒนาการ                           

3(2-2-5)   

ศึกษาหลักการ เทคนิคและ

เครืองมือทีใ ช้ ในการวัดและ

ประเมินพัฒนาการของบุคคลแต่

ละช่วงวัย จรรยาบรรณในการใช้

เครืองมือ การบริหารการวัดและ

ประเมิน การเขียนรายงานและ

แปลผลการวัดแก่ผู้ปกครองและ

ผู้ทเีกยีวข้อง และฝึก 

ประสบการณ์ในการประเมิน

พัฒนาการ 

 

ไม่มีการเปลียนแปลง 

จต  สถิติเพือการวิจัยทาง

จติวิทยา 1 3(2-2-5)   

ศึกษามโนทัศน์เกียวกับสถิติ

เชิงบรรยาย การแจกแจงปกติ 

การแจกแจงของการสุ่ม 

 สมมติฐานและการทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบค่าที 

สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การ

ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวและ

หลายทาง การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม สถิตินอนพารา

เมตริก โดยเน้นการเลือกใช้สถิติ

ทีเหมาะสมกับคําถามการวิจัย

ทางจิตวิทยา การแปลผล และ

การนําเสนอผลในรายงานการ

วิจัย 

จต  สถิติเพือการวิจัยทาง

จติวิทยา 2(1-2-3)  

ศึกษามโนทัศน์เกียวกับสถิติ

เชิงบรรยาย การแจกแจงปกติ 

การแจกแจงของการสุ่ม 

สมมติ ฐ านและกา รทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบค่าที 

สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การ

ถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียวและ

หลายทาง การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนร่วม สถิตินอนพารา

เมตริก โดยเน้นการเลือกใช้สถิติ

ทีเหมาะสมกับคําถามการวิจัย

ทางจิตวิทยา การแปลผล และ

การนําเสนอผลในรายงานการ

วจิยั 

 

ไม่มีการเปลียนแปลง 
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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาพัฒนาการ (หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. ) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลียนแปลง 

จต  วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ 3(2-2-5)   

ศึกษาหลักการ เทคนิคการ

รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิจัย

ท า ง จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร 

จริยธรรมการวิจัย รวมทังการ

ออกแบบงานวิจัย การเลือกใช้

เค รืองมือวิ จั ย  การประ เมิน

คุณภาพงานวิจัย และการเขียน

งานวิจัยตามรูปแบบการเขียน 

บรรณานุกรมแบบ  

APA (American Psychological 

Association) 

จต  วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา

พัฒนาการ ( - - )  

ศึ กษากระบวนการและ

วิ ธี ก า ร วิ จั ย ท า ง จิ ต วิ ท ย า

พัฒนาการในการดาํเนินงานวิจัย

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ

แบบผสานวิธ ีจริยธรรมการวิจัย 

ก า รนิ ย า ม ปั ญ ห า วิ จั ย  ก า ร

ประมวลเอกสาร การสร้างและ

เลื อก ใ ช้ เค รืองมื อ วิจั ย  กา ร

รวบรวมข้อ มูล การเลือก ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล

ผลวิจัย การเขียนงานวิจัย การ

อ้างอิงตามรูปแบบการเขียน

บ ร ร ณ า นุ ก ร ม แ บ บ  APA 

(American Psychological 

Association) และการฝึก 

ประเมนิคุณภาพงานวิจัย 

 

- เปลียนรหัสวิชา 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต  การวัดและการทดสอบ

ท า ง จิ ต วิ ท ย า  ( - - ) 

 ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ของ

การวัดจิตลักษณะของบุคคล 

ขันตอนการส ร้างการ พัฒนา

เค รืองมื อ วัดจิตลั กษณะทีมี

คุณภาพ จรรยาบรรณ แนะนํา

เครืองมือมาตรฐานในการวัดจิต

ลักษณะของบุคคลแต่ละวัย ซึง

เป็นทยีอมรับและเชือถือได้ใช้ใน

ปัจจุบนั ตลอดจนการมี 

ประสบการณ์ตรงจากการฝึก

สร้างหรือปรับปรุงแบบวัดจิต

ลักษณะ 

จต  การสร้างมาตรวดัทาง

จติวิทยา 3(2-2-5)  

 ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ของ

การวัดจิตลักษณะของบุคคล 

ขันตอนการส ร้างการ พัฒนา

เครื อ งมื อ วั ด จิ ตลั กษณะที มี

คุณภาพ จรรยาบรรณ แนะนํา

เครืองมือมาตรฐานในการวัดจิต

ลักษณะของบุคคลแต่ละวัย ซึง

เป็นทยีอมรับและเชือถือได้ใช้ใน

ปัจจุบนั ตลอดจนการมี 

ประสบการณ์ตรงจากการ ฝึก

สร้างหรือปรับปรุงแบบวัดจิต

ลักษณะ 

 

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนชือรายวิชา 
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รายละเอียดการแกไ้ขรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั (วิชาเฉพาะ) 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลียนแปลง 

จต * จิตวิทยาทวัไป                                   

3(3-0-6)  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ

จติวิทยา  ระบบประสาท ชีวภาพ

ของพฤติกรรม แรงจูงใจ การ

เ รี ย น รู้  ก า ร รั บ รู้   อ า ร ม ณ์  

บุคลิกภาพ และวิธีการวิจัยทาง

จติวิทยา   

จต  จติวิทยาทวัไป  

2(2-1-3)  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ

จติวิทยา  ระบบประสาท ชีวภาพ

ของพฤติกรรม แรงจูงใจ การ

เ รี ย น รู้  ก า ร รั บ รู้   อ า ร ม ณ์  

บุคลิกภาพ ความเข้มแข็งทาง

จิ ต ใ จ  แ ล ะวิ ธี ก า ร วิ จั ย ท า ง

จิตวิทยาเพือประยุกต์ใช้ในการ

เข้าใจ คาดการณ์ และส่งเสริม

พฤติกรรม 

 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต   ทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ 3(3-0-6)  

ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทีเป็น

ที ย อ ม รั บ  แ ล ะ ใ ช้ กั น อ ย่ า ง

แพ ร่หลาย  โดย เฉพา ะ ข้ าม

วัฒนธรรมในปัจจุบัน ซึงเป็น

ทฤษฎีทีเกียวข้องกับพัฒนาการ

ด้านร่างกาย ภาษา สติปัญญา 

อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ และ

จริยธรรม รวมทังศึกษาการวิจัย

ตามแนวคิดทฤษฎี 

จต  ทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ 2(1-2-3)  

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎี

พัฒนาการทีเป็นทียอมรับ และ

ใช้กนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ

ข้ามวัฒนธรรมในปัจจุบัน ทฤษฎี

ทีเกียวข้องกับพัฒนาการด้าน

ร่างกาย ภาษา สตปัิญญา อารมณ์ 

สงัคม บุคลิกภาพ และจริยธรรม 

ร วม ทั ง ศึ ก ษ าก า ร วิ จั ย ต า ม

แนวคดิทฤษฎ ี

 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกติ 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต  จิตวิทยาเดก็และวัยรุ่น

3(2-2-5)  

ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  

งานวิจัยทีเกียวกับพัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ของบุคคล ตังแต่

ระยะในครรภ์จนถึงระยะวัยรุ่น 

อิท ธิพลของ พันธุ ก รรมและ

สิงแวดล้อมต่อพัฒนาการ การ

จต  จิตวิทยาการดูแลเด็ก

และวัยรุ่น ( - - )  

ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  

งานวิจัยทีเกียวกับพัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ของบุคคล ตังแต่

ระยะในครรภ์จนถึงระยะวัยรุ่น 

วิเคราะห์อิทธิพลของพันธุกรรม

และสิงแวดล้อมต่อพัฒนาการ 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับชือรายวิชา 
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อบรมเลียงดูทีสอดคล้องกับ

พัฒนาการในช่วงวัย เด็กและ

วัยรุ่น อภิปรายปัญหาสําคัญใน

วัยเด็กและวัย รุ่นรวมถึ งแนว

ทางแก้ไข และการศึกษา 

ภาคสนาม 

การอบรมเลียงดูทสีอดคล้องกับ

พัฒนาการในช่วงวัย เด็กและ

วัยรุ่น อภิปรายปัญหาสาํคัญใน

วัยเด็กและวัย รุ่นรวมถึ งแนว

ทางแก้ไข และการศึกษา 

ภาคสนาม 

 

จต  จิตวิทยาผู้ ใหญ่และ

ผู้สงูอายุ ( - - )  

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที

เกียวข้องกับพัฒนาการของวัย

ผู้ ใหญ่และ ผู้สู งอ า ยุ  ภารกิจ

พัฒนาการด้านอาชีพ ครอบครัว

และสังคม ปัญหาและผลกระทบ

ทสีาํคัญในวัยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 

ปัจจัยส่งเสริมพฤฒิพลัง และ

แนวทางในการเตรียมความ

พร้อมสู่สงัคมผู้สงูอายุ 

จต  จิตวิทยาผู้ใหญ่และการ

ดูแลผู้สงูอายุ ( - - )  

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที

เกียวข้องกับพัฒนาการของวัย

ผู้ ใหญ่และผู้ สู งอ า ยุ  ภารกิจ

พัฒนาการด้านอาชีพ ครอบครัว 

และสังคม วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบทีสาํคัญในวัยผู้ ใหญ่

และผู้ สูงอายุ  รวมถึงแนวทาง

แก้ไข ปัจจัยส่งเสริมพฤฒพลัง 

การเตรียมความพร้อมสู่สังคม

ผู้สงูอายุ อภิปรายประเดน็สาํคัญ

เกียวกับการดูแลวัยผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ โดยมีการศึกษาราย

กรณี 

 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับชือรายวิชา 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

 จต  การให้คําปรึกษาทาง

จติวิทยาพัฒนาการ ( - - )  

ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร สํ า คั ญ 

เป้าหมาย และกระบวนการให้

คาํปรึกษาทางจิตวิทยา  

คุณลักษณะที เหมาะสมและ

จรรยาบรรณของผู้ให้คําปรึกษา 

วิ เคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยทีเกียวข้องกับการให้

คําปรึกษา รวมถึงทกัษะพืนฐาน

ทใีช้ในการให้คาํปรึกษา  

- รายวิชาใหม่ 
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ตลอดจนการประยุกต์ความรู้ ใน

การให้คาํปรึกษาไปใช้ในการให้

คาํปรึกษาทางจิตวิทยา 

พัฒนาการ 

 

จต692** ประสบการณ์ 

ภาคสนาม 3(0-9-0)  

การเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง โดยผู้ เรียนประยุกต์ความรู้

จ า ก ก า ร บู รณ าก า ร แ น ว คิ ด 

ทฤษฎี  และผลงานวิ จั ยทา ง

จิตวิทยาพัฒนาการ  หรือการ

พัฒนาบุคคลในหน่วยงาน  

โดยความเหน็ชอบของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

มีการเขียนรายงานและสัมมนา

เพือแลกเปลียนประสบการณ์

การเรียนรู้  (เดิมเป็นวิชาบังคับ 

กลุ่มวิชาเฉพาะของแผน ข) 

 

จต  ประสบการณภ์าคสนาม 

2(0-6-0)  

การเรียนรู้ จากประสบการณ์

ตรง โดยผู้เรียนประยุกต์ความรู้

จากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี 

และผลงานวิจั ยทางจิ ตวิ ทยา

พัฒนาการ  หรือการพัฒนาบุคคล

ในหน่วยงาน โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหาร 

หลักสูตร มีการเขียนรายงานและ

สมัมนา 

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวิชา 

- จากเดิมเป็นวิชาบังคบัของ

แผน ข และเป็นวชิาเลือกของ

แผน ก แบบ ก  เปลียนเป็น

วชิาเลือกของแผน ก แบบ ก  

 

รายละเอียดการแกไ้ขรายวิชา 

หมวดวิชาเลือก 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลียนแปลง 

จต  จิตวิทยาการเ รียน รู้            

3(3-0-6)  

ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ การ

วิจัยทีสําคัญ กระบวนการและ

ปัจจัยทสี่งผลต่อการเรียนรู้ การ

ออกแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้  

 

 

 - ยกเลิกรายวชิา 
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จต  ทฤษฎีบุคลกิภาพ             

3(3-0-6)  

ศึ ก ษาทฤ ษ ฎีบุ คลิ ก ภ าพ 

โครงสร้างและกระบวนการทาง

จิ ต ที ทํ า ใ ห้ เ กิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม

วิเคราะห์พฤติกรรมเป็น 

รายบุคคลหรือกลุ่ม 

 

 - ยกเลิกรายวชิา 

จต  แรงจูงใจกับการดาํเนินชีวิต

 3(3–0-6)  

ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั การวัด

และสาํรวจแรงจูงใจ การส่งเสริม

และประยุกต์ใช้แรงจูงใจในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางานของ

กลุ่มบุคคลและปัจเจกบุคคล 

จต  แรงจูงใจกบัการดาํเนินชีวิต 

2(1–2-3)  

ศึกษา วิ เคราะห์  วิพากษ์ 

เปรียบเทยีบ แนวคดิทฤษฎ ีสรุป

งานวิจัย นําเสนอแนวคิดการวัด

แรงจูงใจ สามารถส่งเสริมและ

ประยุกต์ ใ ช้แรง จูง ใจในการ

ดําเนินชีวิตและการทํางานของ

ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล 

 

- เปลียนรหัสวิชาและชือวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต  จริยธรรมกับจริยศกึษา

3(3-0-6)  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

องค์ประกอบของจริยธรรม

คุณธรรม ค่านยิม และผลการ 

วิจัยทังในและต่างประเทศที

เกี ยว ข้องกับจ ริ ยธรรมของ

บุคคลและสงัคม 

 

- - 

จต  จิตพยาธิสภาพตลอด

ช่วงวัย ( - - )  

ศึกษาการเกิดปัญหาพยาธิ

สภาพทางจิตใจ อารมณ ์

พฤติกรรม และบุคลิกภาพ โดย

นําความรู้ทางทฤษฎีจิตวิทยามา

ใช้วิเคราะห์ 

- - 
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จต  สถิติเพือการวิจัยทาง

จติวิทยา  ( - - )  

ศึกษามโนทัศน์และวิธีการ

ทางสถิติมัลติแวริเอด เน้นการ

วิ เคราะห์องค์ประกอบ การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนขันสูง 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วมขันสูง การ วิเคราะห์ เ ชิ ง

จําแนก การวิเคราะห์แคนนานิ

ค อล  ร วม ถึ ง โม เด ลสม การ

โครงสร้างเชิงเส้น เน้นศึกษา

หลักการของสถิติ การเลือกใช้

สถิติทีเหมาะสมกับคําถามใน

การวิจัยทางจิตวิทยา การแปล

ผล  และการนํา เสน อผล ใ น

รายงานการวิจยั 

 

- - 

จต   สัมมนาประเด็นปัญหา

ทางจติวิทยาพัฒนาการ           

2(1-2-3)  

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

พฤติกรรมทีเกิดขึนของทุกช่วง

วั ย  โ ด ย ใ ช้ อ งค์ ค ว า มรู้ จ า ก

แนวคิด ทฤษฎีจากการเรียนใน

รายวิชาต่างๆของหลักสูตร และ

งานวิจั ยที เกี ย ว ข้อง  ในกา ร

อภิปรายเสนอแนะการแก้ปัญหา

นนัๆ 

จต  สัมมนาประเด็นปัญหา

ทางจติวิทยาพัฒนาการ  

2(1-2-3)  

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

พฤติกรรมทีเกิดขึนของทุกช่วง

วยั โดยใช้องค์ความรู้จาก 

แนวคดิทฤษฎีจติวทิยา 

พัฒนาการ ตลอดจนแนวคิด

ทฤษฎี ต่างๆ และงานวิจั ยที

เ กี ย ว ข้ อ ง  ใ นก า รอ ภิ ป ร า ย

ประเดน็ปัญหาพฤติกรรมทีเกิด

ขึนกับ ช่ ว ง วัย ต่ า งๆ รวมทั ง

เสนอแนะแนวทางการป้องกัน 

การพัฒนา และ/หรือการ 

แก้ปัญหา 

 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 
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จต616 จิตวิทยาเด็กทีมีความ

ต้องการพิเศษ ( - - ) 

 ศึกษาประเภทของเด็กพิเศษ  

เดก็ทมีีความสามารถพิเศษ และ

เด็กทีมีความต้องการพิเศษใน

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

และสังคม โดยศึกษาถึงลักษณะ 

สา เหตุ  ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒน า 

ตลอดจนการจัดการศกึษาให้แก่ 

เดก็พิเศษเหล่านี และมี

การศึกษาภาคสนาม 

จต516 จิตวิทยาเด็กทีมีความ

ต้องการพิเศษ ( - - )  

ศึกษาประเภทของเดก็พิเศษ  

เดก็ทมีีความสามารถพิเศษ และ

เด็กทีมีความต้องการพิเศษใน

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

และสังคม โดยศึกษาถึงลักษณะ 

วิเคราะห์สาเหตุ การส่งเสริม

พัฒนา ตลอดจนการจัดการ 

ศึกษาให้แก่เด็กพิเศษเหล่านี 

และมีการศกึษาภาคสนาม 

 

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต  การกระตุ้นพัฒนาการ 

3(2-2-5)  

ศึ ก ษ าห ลั ก กา ร  ทฤ ษ ฎี  

เทคนิคและโปรแกรมกระตุ้น

พัฒนาการ วิเคราะห์สาเหตุของ

ก า ร มี พั ฒ น า ก า ร ผิ ด ป ก ติ  

อ อ กแ บ บ กิ จ ก ร ร มก ร ะตุ้ น

พัฒ น าก า ร สํา ห รั บ เ ด็ ก ที มี

พัฒนาการล่าช้า หรือเสยีงล่าช้า

ด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม 

ภาษาและกา รสื อส าร  กา ร

ช่วยเหลือตนเอง และการให้

ความช่วยเหลือและคําแนะนํา

ในการฝึกกระตุ้นพัฒนาการแก่

ผู้ปกครอง 

จต  การกระตุ้นพัฒนาการ 

2(1-2-3)  

ศึกษา ประเมิน และวเิคราะห์

สาเหตุของการมีพัฒนาการที

ล่ า ช้ าห รือ ไ ม่ สม วั ย  แล ะนํ า

หลักการ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค

ทางจิตวิทยาหรือทีเกียวข้องมา

ออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรม

สําหรับกระตุ้ นพัฒนาการด้าน

ร่างกาย สติปัญญา สงัคม ภาษา

และการสือสาร การช่วยเหลือ

ตนเอง ตลอดจนการให้ความ 

ช่วยเหลือและคําแนะนําในการ

ฝึกกระตุ้นพัฒนาการแก่ 

ผู้ปกครอง 

 

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต  วิธกีารวิจยัเชิงคุณภาพ

ในจิตวิทยา ( - - )  

ศึกษาปัญหาและโจทย์วิจัย

เกียวกับพฤติกรรมของบุคคล

และกลุ่ม ฝึกการทําวิ จัย เ ป็น

รายบุคคลและกลุ่ม ตังแต่การ

- - 
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กาํหนดปัญหาการวิจัย การสร้าง

เครืองมือและการเก็บรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะห์ ตีความและการ

นํา เสนอผลการวิ จั ย  โดยใ ช้

วิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพตังแต่การ

กาํหนดปัญหาการวิจัย เครืองมือ

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์

เจาะลึก การอภิปรายกลุ่ม การ

วิเคราะห์ข้อมูล การตีความและ

การนาํเสนอผลการวิจยั 

 

จต  สัมมนา พัฒน าก า ร

มนุษย์ ( - - )  

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

พัฒนาการมนุษย์ทุกช่วง โดยใช้

องค์ความรู้ ทฤษฎีและงานวิจัย

ทางจติวิทยาพัฒนาการ โดยการ

วิพากษส์ภาพปัญหา สาเหตุและ

เสนอแนวทางหรือโครงการวิจัย

ทเีป็นไปได้ในการแก้ปัญหานัน 

จต  สัมมนา พัฒนาก า ร

มนุษย์ ( - - )  

ศึกษาและวิ เคราะห์ ปัญหา

พัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย โดย

ใช้องค์ความรู้  ทฤษฎีและงานวิจัย

ทางจิตวิทยาพัฒนาการ โดยการ

วิพากษ์สภาพปัญหา สาเหตุและ

เสนอแนวทางหรือโครงการวิจัยที

เป็นไปได้ในการแก้ปัญหานัน 

 

- เปลียนรหัสวิชา 

 

จต  พุทธศาสนากับการ

พัฒนามนุษย์  ( - - )  

ศึกษามิติต่าง ๆ ของความ

เป็นมนุษย์ บทบาทของศาสตร์

ต่าง  ๆ ในการพัฒนามนุษย์  

บทเรียนทีมนุษยชาติได้รับจาก

การพัฒนามนุษย์ในมิติต่าง ๆ 

แบบแยกส่วน และแนวทางการ

พัฒนามนุษย์โดยอาศัยการคิด

เชิงระบบและการคิดแบบองค์

รวม การวิเคราะห์เชือมโยงแก่น

แท้ของพุทธศาสนากับเป้าหมาย

จต  พุทธศาสนากับการ

พัฒนามนุษย์ ( - - )  

ศึกษามิติต่าง ๆ ของความ

เป็นมนุษย์ บทบาทของศาสตร์

ต่าง  ๆ ในการพัฒนามนุษย์  

บทเรียนทีมนุษยชาติได้รับจาก

การพัฒนามนุษย์ในมิติต่าง ๆ 

แบบแยกส่วน และแนวทางการ

พัฒนามนุษย์โดยอาศัยการคิด

เชิงระบบและการคิดแบบองค์

รวม การวิเคราะห์เชือมโยงแก่น

แท้ของพุทธศาสนากับเป้าหมาย

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 
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ของการพัฒนามนุษย์และการ

ประสานพุทธวิธีกบัจิตวทิยา 

ของการพัฒนามนุษย์และการ

ประสานพทุธวิธีกบัจิตวิทยา 

 

จต  การปรับพฤติกรรม                              

3(2-2-5)  

ศึกษาทฤษฎีและงานวิ จัย

เกียวกับการป รับพฤติกรรม 

มุ่งเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ในการวิเคราะห์และเข้าใจสาเหตุ

ของปรากฏการณ์พฤติกรรม 

รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการ

ปรับพฤติกรรมในการแก้ปัญหา

พฤตกิรรมมนุษย์ 

จต  การปรับพฤติกรรม 

2(1-2-3)  

ศึกษาปัญหาพฤติกรรมและ

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย โดย

มุ่งเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ในการวิเคราะห์และเข้าใจสาเหตุ

ของปรากฏการณ์พฤติกรรม 

รวมถึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยเกยีวกบัการปรับ 

พฤติกรรม ตลอดจนการ 

ประยุกต์ใช้หลักการปรับ 

พฤติกรรมในการพัฒนาและ

ปรับเปลยีนพฤติกรรมมนุษย์ 

 

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 

จต   การสร้างหลกัสตูร

ฝึกอบรมโดยใช้พฤตกิรรม

ศาสตร์ ( - - )  

ศึกษาแนวคิดด้านจิตวิทยา

แ ล ะ พฤ ติ ก ร รม ศ า ส ต ร์ ม า

ประยุกต์ใ ช้ในกระบวนการ

ประเมินความต้องการจาํเป็นใน

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  ก า ร ส ร้ า ง

หลกัสตูรฝึกอบรม การประเมิน

ป ร ะ สิ ท ธิภ า พ แ ล ะ ผ ล ข อ ง

หลักสูต รฝึกอบรมเพือกา ร

พัฒนาบุคคล 

 

 - ยกเลิกรายวชิา 

จต  การศึกษาอิสระ           

3(1-0-8)  

จต  การศึกษาอิสระ  

2(0-6-3)  

สังเคราะห์อย่างละเอียดใน

เรืองใดเรืองหนึงในสาขาวิชา

- เปลียนรหัสวิชา 

- เปลียนแปลงจาํนวนหน่วยกิต 

- ปรับคาํอธบิายรายวชิา 
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ศึกษาอย่างละเอียดในเรือง

ใดเรืองหนงึในสาขาวิชาจิตวิทยา 

ภายใต้การควบคุมของ 

คณาจารย์ในหลักสตูร 

จิตวิทยาพัฒนาการ ภายใต้การ

ค ว บ คุ ม ข อ ง ค ณ า จ า ร ย์ ใ น

หลกัสตูร 

 

 จต  การออกแบบโปรแกรม

ส่งเสริมพัฒนาการ ( - - )  

ศึกษาการส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านต่าง ๆ ของทุกช่วงวัย และ

งานวิจัยทีเกียวข้อง เพือใช้ในการ

วางแผนออกแบบ การวัด ประเมิน

กระบวนการในขนัลงมือ 

ปฏิบัติการสร้างโปรแกรม  

ตลอดจนวัดความเปลียนแปลง 

ของพัฒนาการ เพือติ ดตาม

ประเมินผล 

 

- รายวิชาใหม่ 

 

รายละเอียดการแกไ้ขรายวิชา 

สารนิพนธ/์ปริญญานิพนธ ์

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 รายละเอียดการเปลียนแปลง 

- สพท  สารนิพนธร์ะดับ

ปริญญาโท  หน่วยกิต  

- ปพท  ปริญญานิพนธ์

ระดับปริญญาโท  หน่วยกติ 

             

- ปพท  ปริญญานิพนธ์

ระดบัปริญญาโท  หน่วยกติ       

- ไม่มีการทาํสารนิพนธ์ 

 
 

 


