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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    พระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1  รหัสหลักสูตร      2500081106001 
 1.2  ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
   ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Arts Program in Psychology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็มภาษาไทย      ศิลปศาสตรบัณฑติ (จิตวิทยา) 
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Psychology)    
  ชื่อย่อภาษาไทย   ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   B.A. (Psychology)    
3. วิชาเอก   
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร       
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ   
        หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี   
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาท่ีใช้         ภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา     รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

  
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 2562   
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1   นักจิตวิทยาในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
    8.2   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    8.3   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิจัยทางด้านจิตวิทยา  
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 9.1   นางสาวอุรปรีย์   เกิดในมงคล    
     เลขประจ าตัวประชาชน     3-1014-02147-84-1    
        ต าแหน่ง อาจารย์ 
     คุณวุฒิ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) 
      กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549) 
        กศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545) 
    9.2   นางสาวกันยารัตน์   สอาดเย็น    
        ต าแหน่ง อาจารย์ 
   คุณวุฒิ ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
     ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)  
 9.3   นางสาววนัญญา  แก้วแก้วปาน 
        ต าแหน่ง อาจารย์ 
   คุณวุฒิ วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
     วท.บ. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554)  
     วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 
 9.4   นายกมล  โพธิเย็น 
        ต าแหน่ง อาจารย์ 
     คุณวุฒิ ค.ด.  (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
     กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2540) 
     ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)  
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    9.5  นางสาวฐิติมา  เวชพงศ์ 
     ต าแหน่ง อาจารย์ 

 คุณวุฒิ   วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) 
  วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539) 

          ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 ที่อยู่ เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็น
แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางจิตวิทยา บัณฑิตมีความรู้ความช านาญ คิดอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

 1.2  ความส าคัญ 
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ทาง
จิตวิทยา สามารถค้นคว้า วิจัย พัฒนา เชื่อมโยงองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการเสริมสร้า ง
คุณภาพชีวิต การใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  
ตลอดจนสามารถใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญทางจิตวิทยาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 
         1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับศาสตร์   
อ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
          1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   4 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ 
สกอ. ที่เปลี่ยนแปลง 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร    
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
  
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

ติดตามการเปลี่ ยนแปลงความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ 
 
 
 

1. รายงานผลการประเมินความ       
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาที่มีต่อหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินความ       
พึงพอใจของคณาจารย์สาขาวิชา
จิตวิทยาที่มีต่อหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความ       
พึงพอใจของบัณฑิต 
4. รายงานผลการประเมินความ       
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น ส า คั ญ ภ า ย ใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1. เพ่ิมพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. พั ฒ น าระบ บ ส ารส น เท ศ ที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ ง 6 ด้าน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุ ด ม ศึ กษ า  ระดั บ ป ริญ ญ าต รี 
สาขาวิชาจิตวิทยา 

1. มีกิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ
แก่คณาจารย์ 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ
ประ เมิ น ผลของอาจารย์ ต ามผล 
การเรียน รู้ทั้ ง  6  ด้ านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา 
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่
เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สภาพแวดล้อมและระดับ
สากลด้วยความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า รแล ะก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ด้านทักษะการเป็นผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจิต
ปัญญา 

1. จ านวนโครงการการพัฒนาทักษะ
การสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ที่มุ่ง
ผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1  ระบบ  
   จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
    1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
          2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาต้น     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
           2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่เทียบเท่า
โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
                2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบการคัดเลือกของคณะศึกษาศาสตร์ และ/หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         จ านวนไม่น้อยกว่า     31 หน่วยกิต
        วิชาบังคับ                         จ านวน       9  หน่วยกิต 
      วิชาบังคับเลือก            จ านวนไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต 
      วิชาเลือกที่ก าหนดโดยคณะวิชา               จ านวน    10 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเฉพาะด้าน        จ านวนไม่น้อยกว่า     91  หน่วยกิต
       วิชาเอกบังคับ                      จ านวน   61 หน่วยกิต 
      วิชาเอกเลือก        จ านวนไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวนไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
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   3.1.3  รายวิชา 
                      3.1.3.1  รหัสวชิา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 
             เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  ดังนี้ 

       081 - 084    วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
463      ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 
465    สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

       466     สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                   
             คณะศึกษาศาสตร์ 
       467      สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
                เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้ 
         หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ คือ 
          1   =    ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 
          2   = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
          3   = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 
          4   = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 
         หลักท่ีสองและหลักสุดท้ายของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา  
           3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
            รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
            รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
            รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
          ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
     ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้ว
หารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 

                       จ านวนหน่วยกิต  =  บ + ป + น 
                                                         3 

     การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
     เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกรายละเอียดดังนี้ 
        เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
        เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
        เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา ประกอบด้วย 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 
   1.1 วิชาบังคับ  จ านวน  9  หน่วยกิต  
   กลุม่วิชาภาษา      
   081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
           (Thai for Communication)  
   081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
       (English for Everyday Use) 
   081 103   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
        (English Skills Development)  
 
  1.2 วิชาบังคับเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  

 (ให้เลือกจากรายวิชาทั้ง 3 กลุ่มวิชา กลุ่มละไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต) 
    1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    082 101 มนุษย์กับศิลปะ                                                3(3-0-6) 
      (Man and Art) 
    082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์                3(3-0-6)
       (Man and Creativity) 
   082 103 ปรัชญากับชีวิต                   3(3-0-6)
      (Philosophy and Life) 
   082 104 อารยธรรมโลก           3(3-0-6) 
      (World Civilization) 
   082 105 อารยธรรมไทย       3(3-0-6)
      (Thai Civilization) 
   082 106   ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 
           (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
       082 107   สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
                               (Meditation for Self-Development) 

     082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
                   (Art and Visual Culture)  
     082 109   ดนตรีวิจักษ์   3(3-0-6) 
                    (Music Appreciation) 
     082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข   3(3-0-6) 
                   (Art of Living and Working for Happiness) 
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     1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6)
      (Man and His Environment) 
   083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                              3(3-0-6)
      (Psychology and Human Relations)   
   083 103 หลักการจัดการ                              3(3-0-6)
      (Principles of Management)  
   083 104 กีฬาศึกษา                               3(2-2-5)
      (Sport Education) 
   083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                             3(3-0-6)
      (Thai Politics, Government and Economy) 
   083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน    3(3-0-6) 
                     (Performing Arts in ASEAN) 
       083 107   วิถีวัฒนธรรมอาเซียน  3(3-0-6) 
                     (Aspects of ASEAN Culture) 
       083 108   วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน  3(3-0-6) 
                     (ASEAN Music Culture) 
       083 109   การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
                      (Creative Living) 
       083 110   กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
                     (Activities for a Creative Life) 
       083 111   ประสบการณ์นานาชาติ  3(3-0-6) 
                     (International Experience) 
       083 112   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                              3(3-0-6) 
                                 (Sufficiency Economy and Social Development) 
 

   1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ               3(3-0-6)
   (Food for Health)  
084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน             3(3-0-6) 
   (Environment, Pollution and Energy) 
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   (Computer, Information Technology and Communication) 

      084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
                     (Mathematics and Statistics in Everyday Life)  
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     084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม    3(3-0-6) 
                     (World of Technology and Innovation) 
   084 106   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
                     (Science and Technology in ASEAN Community) 
       084 107   พลังงานในอาเซียน  3(3-0-6) 
                                (Energy in ASEAN) 
       084 108   โลกและดาราศาสตร์  3(3-0-6) 
                     (Earth and Astronomy) 
  1.3 รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ก าหนดโดยคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 10 หน่วยกิต 
      465 251   หลักวาทการ  2(1-2-3) 
                    (Principles of Speech) 
      466 221   ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง  3(3-0-6) 
                    (English through Edutainment) 
      466 222   ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ  3(3-0-6) 
                    (English for Occupational Purposes) 
      467 253   ชุมชนศึกษา   2(2-0-4) 
                    (Community Studies) 
    

 2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาเอกบังคับ  จ านวน 61 หน่วยกิต   
      463 101   จิตวิทยาเบื้องต้น          3(3-0-6) 
           (Introduction to Psychology) 

463 102 
 
463 116 

สุขภาพจิต 
(Mental Health) 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Developmental Psychology) 

3(3-0-6) 
 
2(2-0-4) 

463 203 จิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) 

3(3-0-6) 

463 204 จิตวิทยาอปกติ 
(Abnormal Psychology) 

3(3-0-6) 

463 205 สรีรจิตวิทยา 
(Physiological Psychology) 

3(3-0-6) 

463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
(Psychology of Personality) 
 

3(3-0-6) 
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463 207 การจูงใจ 
(Motivation) 

3(3-0-6) 

463 208 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
(Psychology of Learning) 

3(3-0-6) 
 

463 209 การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
(Introduction to Counseling) 

3(2-2-5) 
 

463 210 
 
463 212 
 

การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Psychological Testing) 
การปรับพฤติกรรม 
(Behavior Modification) 

3(2-2-5) 
 
3(3-0-6) 
 

463 301 การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น 
(Introduction to Behavioral Research) 

3(2-2-5) 

463 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา 
(Statistics for Psychological Research) 

3(2-2-5) 

463 305 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น 
(Introduction to Experimental Psychology) 

3(2-2-5) 

463 306 
 
463 307 

ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา  
(Ethical Issues in Professional Psychology) 
การฝึกงานจิตวิทยาเบื้องต้น 
(Preliminary Practicum in Psychology) 

2(2-0-4) 
 
2(1-2-3) 
 

463 401 การวิจัยรายบุคคล 
(Individual Research) 

4(0-8-4) 

463 402 สัมมนาจิตวิทยา 
(Seminar in Psychology) 

3(2-2-5) 

463 403 การฝึกงานจิตวิทยา 
(Practicum in Psychology) 
 

    6(0-12-6) 

      2.2 วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   
463 103 
 
463 104 
 
463 105 

ประวัติจิตวิทยา 
(History of Psychology) 
กลุ่มสัมพันธ์ 
(Group Dynamics) 
การรับรู้ 
(Perception) 
 

 3(3-0-6) 
    
 3(3-0-6) 
 
 2(2-0-4) 
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463 106 จิตวิทยาเด็ก 
(Child Psychology) 

3(3-0-6) 

463 107 จิตวิทยาวัยรุ่น 
(Adolescent Psychology) 

 3(3-0-6) 

463 108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
(Psychology of  Adulthood and Old Age) 

 3(3-0-6) 

463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
(Psychology of Exceptional Children) 

 3(3-0-6) 

463 110      การพัฒนาตน              
(Self Development) 

2(2-0-4) 

463 111 จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม 
(Environmental Psychology) 

3(3-0-6) 

463 112 จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม 
(Psychology of Moral Development) 

3(3-0-6) 

463 113 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(Psychology of Interpersonal Relations) 

3(3-0-6) 

463 114 จิตวิทยาครอบครัว 
(Family Psychology) 

3(3-0-6) 
 

463 115 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างเพศ 
(Psychology of  Gender Differences) 

3(3-0-6) 

463 117 เด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 
(Gifted and Talented Children) 

3(3-0-6) 

463 211 การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม 
(Group  Counseling) 

3(2-2-5) 

463 213 ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น 
(Behavioral Problems of Children and Adolescents) 

3(3-0-6) 
 

463 214 จิตวิทยาประยุกต์ 
(Applied Psychology) 

3(3-0-6) 

463 215 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 
(Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 

 3(3-0-6) 

463 216 
 
463 217 

จิตวิทยาผู้บริโภค 
(Consumer Psychology) 
จิตวิทยาวัฒนธรรม 
(Cultural Psychology) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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463 218 ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
(Specific Learning Disabilities) 

 3(3-0-6) 

463 219  
 
463 220  
 

การอ่านเพ่ือการศึกษาทางจิตวิทยา 
(Readings for Psychological Studies)  
การศึกษาเฉพาะกรณี     

(Case Study) 

 3(2-2-5) 
 

 2(1-2-3)  
 

463 303 การประเมินทางจิตวิทยา 1 
(Psychological Assessment I) 

3(2-2-5) 

463 304 การประเมินทางจิตวิทยา 2 
(Psychological Assessment II) 

3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ  
 

หมายเหตุ    การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้นับเป็นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ไปไว้ทั้งสองหมวดวิชาไม่ได้ 
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      3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
463 101 จิตวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
467 253 ชุมชนศึกษา 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 9 
รวมจ านวน 20 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
463 102 สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
463 116 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 

 วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 
 วิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ 3  
 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 17 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
463 203 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
463 205 สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
463 208 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ 6 
 วิชาเลือกเสรี 3 

รวมจ านวน 21 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
463 204 จิตวิทยาอปกติ 3(3-0-6) 
463 207 การจูงใจ 3(3-0-6) 
463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5) 
465 251 หลักวาทการ 2(1-2-3) 
466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ 6 
รวมจ านวน 20 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
463 209 การให้การปรึกษาเบื้องต้น 3(2-2-5) 
463 301 การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
463 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
466 222 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 3(3-0-6) 

 วิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ 6 
รวมจ านวน 18 

 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
463 212 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 
463 305 จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น 3(2-2-5) 
463 306 ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา 2(2-0-4) 
463 307 การฝึกงานจิตวิทยาเบื้องต้น 2(1-2-3) 

 วิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ 9 
รวมจ านวน 19 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
463 401 การวิจัยรายบุคคล 4(0-8-4) 
463 402 สัมมนาจิตวิทยา 3(2-2-5) 

รวมจ านวน 7 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
463 403 การฝึกงานจิตวิทยา 6(0-12-6) 

รวมจ านวน 6 
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      3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  (Thai for Communication) 

           หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

            Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills 

for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 

 (English for Everyday Use) 
           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจ าวัน และใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกอ่านเพ่ือความเข้าใจ สามารถสรุปใจความส าคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า 

และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

           Practice of four language skills with an emphasis on listening and speaking 

in everyday life and in various situations; practice of reading comprehension to be 

able to summarize main points;  practice of paragraph writing; ability to use English 

as a tool for knowledge seeking. 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
  (English Skills Development) 
                           การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ที่อ่าน สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้

ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

           Practice of four language skills with an emphasis on reading and discussion 

on what is read; ability to use information from reading to write; listening for main 

ideas; ability to use English as a tool for knowledge seeking. 
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082 101   มนุษย์กับศิลปะ        3(3-0-6) 
  (Man and Art) 

           ความส าคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรง
บันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะ
สื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะ
จากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม 
           The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources of 
inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and music from 
the past to the present; unique characteristics of artworks, arts as an expression of 
mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection of society, art appreciation 
from aesthetic perspectives and the interaction between art, mankind and society. 
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082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
  (Man and Creativity) 

           วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม
และรูปธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัยมาถึงปัจจุบัน  ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของ
การสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย   ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลในปริทัศน์ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

            The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and concrete 
creation which have been the foundations of human civilization from the past to 
the present; contributing factors, processes, characteristics and outputs of creativity 
and impacts on mankind in each period; analysis from the perspective of history 
and relevant disciplines. 

   
082 103 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 
  (Philosophy and Life) 

           ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง 
ความรู้ คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วม
สมัย   อันจะน าไปสู่การสร้างส านึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
           The significance of philosophy, concepts and philosophical methods 
related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values and beauty; 
logical thinking and analysis of contemporary issues leading to ethical 
consciousness and social and personal responsibilities. 
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082 104   อารยธรรมโลก       3(3-0-6) 
  (World Civilization) 

           ความหมายของค าว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่น าไปสู่ก าเนิดของอารยธรรม 
ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมส าคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความ
เจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์  การเรียนรู้จากประสบการณ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรม
ต่าง ๆ ทั้ งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย 
วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคมมนุษย์ใน
ปัจจุบัน 
           The significance of civilization;  forms and fundamental factors leading to 
the origin of civilization, the glory and decline of world civilization in each period; 
the process of civilization accumulating from creativity and learning experience and 
material and spiritual interaction between civilizations related to politics and 
government, law, literature, art, philosophy, religions and beliefs benefiting present 
society. 

 
082 105 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
  (Thai Civilization) 

           พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ 
ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
           Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on 
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural heritage: 
language, literature, art, religion, politics and government, the economy and 
society; the effects of science and technology; the role of Thailand as a member of 
the international community. 
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082 106    ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                                               3(3-0-6) 
  (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 

          การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธ์กับภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ รู ปแบบที่หลากหลายของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  พัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ศิลปะและ
มรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติใน
ประชาคมอาเซียน 

              The development of settlements in relation to geography and ecology.  
Examining different styles of vernacular architecture, in the context of belief, 
religion, and culture. The development of architecture, its related arts and 
architectural heritage.   Contemporary architecture indicative of the identity of 
ASEAN countries.  

  
082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต  3(3-0-
6) 
 (Meditation for Self-Development) 

          ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และ
การน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 

             Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The 
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of recitation and 
meditation. Characteristics of anti-meditative states and the applications of 
meditation in daily life.  Meditation for study and work, including the 
characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana (contemplation) and jhana 
(awareness).  Concepts of Vipassana (insight) and the differences between 
Samatha (serenity) and Vipassana, including diagrams of Samatha and Vipassana 
techniques.  The relevance of Vipassana for global citizens. 
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082 108   ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                                                      3(3-0-6) 
             (Art and Visual Culture)   

          ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมจากปัจจัยของ
ปรัชญา การเมือง สังคม  เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก ผลกระทบจาก
การรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข้ามาในสังคมไทย 

              Cultural products in art, design and architecture as reflection of philosophy, 
politics, economics science and technology of western culture, effect of the 
adoption of Western visual culture on Thai society. 

 
082 109  ดนตรีวิจักษ์                                                                                 3(3-0-6) 
             (Music Appreciation) 
            องค์ประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต่างชาติ ผลงานของคีตกวี ไทยและต่างประเทศที่

ส าคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต่าง ๆ รวมทั้งดนตรีพ้ืนบ้าน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจ าชาติไทย ความสัมพันธ์ระหว่างคีตศิลป์กับศิลปะแขนงอ่ืน  

             Elements of music, Thai and foreign music; works of important Thai and 
foreign composers; comparison of characteristics of music from different nations 
and folk music; unique characteristics of Thai music, and the relationship between 
music and other art forms. 

 

082 110   ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข     3(3-0-6) 

        (Art of Living and Working for Happiness) 

                     การเรียนรู้เพ่ือความเข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อ่ืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองและสังคม หลักการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม คุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางการด าเนินชีวิตและ
การท างานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     Studying in order to understand oneself and others.  Roles and responsibility 
for oneself and community.  Principles of cooperation.  Personality and social 
manners.  Morals and ethics in everyday life and work.  Ways of living and working 
based on principles of sufficiency economy. 
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083 101    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

   (Man and His Environment)  
           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพ่ือให้เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่น าไปสู่ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบัน 
แนวโน้มของปัญหาในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่สังคมแบบยั่งยืน 
           The relationship among humans, environment and geographical ecology; 
the harmonious relationship of living things with the balance of nature; factors 
leading to degradation of natural environment and geographical ecology; 
characteristics and scopes of present problems; trends of problems in the future, 
the effect of the problems on human race; enhancement and involvement in 
environmental management for the sustainable society. 

 
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
  (Psychology and Human Relations) 

           ธรรมชาติของมนุษย์ในด้านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปัจจัยที่มี อิทธิพล
ต่อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอ่ืน ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่าง
บุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หลักการจูงใจและการให้ก าลังใจ อารมณ์   การ
ควบคุมอารมณ์และการจัดการความเครียด  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้น า การ
ท างานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 
           Human nature focuses on development,  developmental stages, 
contributing factors to the development, self-perception and perception of others, 
attitude, interpersonal satisfaction, communication and interpersonal relations, 
principle of motivating people, emotion, emotional control and coping with 
stresses, personality development, adjustment, leadership, teamwork, an 
application of psychology for self improvement and to create the quality of life. 
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083 103 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
  (Principles of Management) 

           ความหมาย นัยและความส าคัญของค าว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การประกอบกิจหรือ
ภารกิจ   ใด ๆ ก็ตามของปัจเจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ก าหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากร และ
การติดตามประเมินผล 
           Meanings and importance of the management.  Purposes and principles of 
philosophical concepts in theoretical contributing to success in life.  Operation or 
mission of individual; organizations and societies to be accomplished efficiently 
and effectively with ethics and social responsibility.  Policy and planning; 
organisational behavior; organising; resource management and evaluation. 
 

083 104 กีฬาศึกษา  3(2-2-5) 
  (Sport Education) 

           ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา 
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักกีฬาและผู้ชมที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อ          
การเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา 
           The history of sport education, learning, training, skills development, 
technical of sport, regulations and rules, etiquette of players and spectators, 
physical fitness, accident prevention of sport, first aid, the role of a good athlete 
and an audience, the benefits of sport to enhance wellness. A choice to study an 
international sport or contemporary sport. 
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083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6) 
  (Thai Politics, Government and Economy) 

           โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการ
บทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง        
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ    ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ 

            Structure, system and processes of Thai politics; government and the 
economy; the development of government and civil society’s roles; analysis of the 
relationship between political mechanisms, government and the economy 
affecting national development; analysis of the impact of globalization on politics, 
government and economy. 

 
083 106   ศิลปะการแสดงในอาเซียน                                                              3(3-0-6) 
              (Performing Arts in ASEAN) 
             รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ์  และบริบทของการก่อเกิดศิลปะการแสดงในประชาคม

อาเซียน    จุดร่วมในเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนผ่านศิลปะการแสดง  
             Forms, content, uniqueness and context of the formation of performing 

arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in performing arts. 
 
083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                                                          3(3-0-6) 
 (Aspects of ASEAN Culture) 
            การก่อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ์  ความหลากหลาย และ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
ของพลเมืองอาเซียน     

              The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities, diversities 
and the cultural relationship among ASEAN countries and their intercultural 
communication. 
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083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                                                   3(3-0-6) 
              (ASEAN Music Culture) 
            วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการดนตรีในพ้ืนที่

วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงส าคัญ ศิลปินดนตรีอาเซียน 
ความสัมพันธ์ของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ สภาพปัจจุบันของดนตรีอาเซียน 

                Musical culture in the ASEAN community; history and development of 
mainstream ASEAN music culture, music theories; musical instruments; ensembles; 
major songs and key ASEAN composers and musicians; the relationship between 
ASEAN music and other art forms; the present situation of ASEAN music. 

 
083 109     การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
               (Creative Living) 
             ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว  และชุมชน    

ชุดความคิดต่าง ๆ ที่ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิต การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม 
ปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคทรัพยากร การ
อยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จิตอาสา หน้าที่พลเมือง 

                            Creativity and aesthetics of individual, family and community life, 
including factors determining lifestyle.  Examining sufficiency living, consumerism, 
basic factors and facilities in human living.  Understanding resource consumption, 
inhabitance, social and environmental responsibility and civil duty. 

 
083 110    กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค์                                                           3(3-0-6) 
              (Activities for a Creative Life) 
             ความหมายและความส าคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของการเป็นพลเมืองโลก การสร้างเสริมจิตอาสา คุณธรรม
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต การพัฒนาการท างานเป็นทีม การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชีวิตโดย
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

                            The meaning and importance of self-development for students.  Desired 
graduate attributes and the cultivation of a  positive attitude as a global citizen.  
The encouragement of volunteerism, morality, ethics and honesty. Teamwork 
development.  Lifelong learning from student development activities.  
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083 111    ประสบการณ์นานาชาติ 3(3-0-6) 
     (International Experience)  
  เงื่อนไข: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจ าคณะ/ นักศึกษาออกค่าใช้จ่ายเอง 

          ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการเดิ นทางและ
ประสบการณ์ในต่างประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝึกประสบการณ์ใน
มหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอ่ืนในต่างประเทศโดยคว ามเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ/มหาวิทยาลัย และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้น ๆ 

            The importance and objectives of integrated learning through travels and 
international experiences, including planning and preparation of trips, training for 
experience at a university, academic institute or other institutions in a foreign 
country as suggested by the Faculty of University.  Knowledge and experience of 
language, culture, tradition and history gained from the chosen country. 

 
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 (Sufficiency Economy and Social Development) 
            ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการด ารงชีวิต 

            Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency economy.  
Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency economy.  
Application of sufficiency economy principles to proper awareness in ways of life. 
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084 101     อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
(Food for Health) 
           ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะ
ของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ 
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื้อนของสารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์  
ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
           Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food hygiene 
and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and health; nutritional 
problems and diseases; diseases from contamination of food preservatives and 
packaging; food safety and consumer protection. 

 
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน  3(3-0-6) 
  (Environment, Pollution and Energy) 

           ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการ
จัดการมลพิษชนิดต่าง ๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ  
           Compositions and relationships of natural elements.  Causes, impacts, and 
management of various types of pollutants.  Energy.  Impact and management of 
energy usage. 
 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  (Computer, Information Technology and Communication) 

           บทบาทและความส าคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน 
แนวโน้มในอนาคต ความรู้พ้ืนฐาน การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
           Roles and significance of computers, information technology, and 
communication in modern days. Future trends.  Basic knowledge, creative 
applications, securities, laws, and ethics related to computer and information. 
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084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
  (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 

           เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็น ประเภทของข้อมูล สถิติพรรณนา เลข
ดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
           Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive statistics. 
Index number. Interest. Income tax. Basic accounting. 

 
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
  (World of Technology and Innovation) 

           ปรัชญา แนวคิด และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันและ
อนาคต   การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  
           Philosophy, concepts and innovative technology and various innovation in 
the present and future.  Development, application and management.  Role and 
effect of developed technology and innovation on the life, economics and social. 
 

084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                                   3(3-0-6) 
           (Science and Technology in ASEAN Community) 
            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนัก
เทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต่อสาธารณะและการสร้างสื่อประเภทต่าง  ๆ 
เพ่ือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อชุมชน 

               Science and technology for the creative and sustainable development of 
ASEAN community, with regards to society, economy, art, culture, education, 
public health environment.  Examining community education resources for science 
and technology, and knowledge exchange between ASEAN scientists and 
technologists.  Public communication activities, and the creation of media 
resources to demonstrate the impact of science and technology on the 
community.  
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084 107   พลังงานในอาเซียน                                                    3(3-0-6) 
             (Energy in ASEAN) 
            ความส าคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการผลิต

พลังงาน สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานของอาเซียนและของโลก  แหล่งพลั งงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน  ศักยภาพในการผลิตพลังงานในอาเซียน  นโยบาย
ด้านพลังงานในอาเซียน  ภาวะโลกร้อน  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้พลังงาน   

              Importance of energy and environment.  Types of energy. Energy 
conversion technology.  Situation and trend of energy use in ASEAN and in the 
world.   Renewable and alternative energy resources in ASEAN.  Potentials of 
energy production in ASEAN.  Energy policies in ASEAN.  Global warming.  
Environmental impacts due to energy use.  

 
084 108   โลกและดาราศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
              (Earth and Astronomy)      
            ความเป็นมาและความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์ บรรยากาศโลก การพยากรณ์ทาง

อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์และสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า  
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

             History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere and 
meteorological forecasting.  Astrological phenomena and observation, the solar 
system, constellations and application of this knowledge in everyday life. 

 
465 251  หลักวาทการ 2(1-2-3) 
    (Principles of Speech) 

           ความรู้เกี่ยวกับการพูด หลักการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การวิจารณ์การพูดและฝึก
ปฏิบัติการพูด ทั้งการพูดเป็นรายบุคคลและการพูดเป็นหมู่คณะ 
           Knowledge of speech, principles of speech, development of individual 
personality, criticism of speech, and individual and group speaking practice. 
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466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง 3(3-0-6) 
     (English through Edutainment) 

          การใช้ภาษาอังกฤษ ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษาผ่านการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาและการบันเทิงเพื่อให้ความสามารถการท างานและเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 
          Use of the English language, awareness of language culture through 
edutainment activities leading to the ability to work and live peacefully with 
others. 
 

466 222     ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ     3(3-0-6) 
    (English for Occupational Purposes) 
              การใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษส าหรับสื่อสารในสถานที่ท างาน  
      และเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
              Use of English language skills, including listening, speaking, reading and 

writing, for communication in workplace and for professional development. 
 
467 253  ชุมชนศึกษา    2(2-0-4) 
    (Community Studies) 

          ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง บุคคลส าคัญ ประชากรและสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาและการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
          มีการศึกษานอกสถานที ่

Knowledge about community in terms of physical, history, art and culture,  
economy, society, politics, government, important people, population and 
environment, including problems and plans for community development. 

         Field trip required. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

463 101  จิตวิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Introduction to Psychology) 

  พ้ืนฐานแนวคิดจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ ขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา และวิธีการศึกษา
ทางจิตวิทยา พฤติกรรมและการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ระบบประสาทและพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ ภาวะการรู้สึกตัว การรู้สึกและการรับรู้ ความจ า 
การเรียนรู้ อารมณ์ แรงจูงใจ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความเครียดและการปรับตัว พฤติกรรมทาง
สังคม พฤติกรรมอปกติ การประยุกต์แนวคิดและหลักการทางจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
  Basic concept of psychology, meanings, history, scope and method of 
study. Behavior and causes of  behavior in natural environment. Nervous system 
and behavior, human development, consciousness, sensation and perception, 
memory, learning, emotion, motivation, intelligence, personality, stress and 
adaptation, social behavior, abnormal behavior, applications of psychological 
concepts and principles to human well-being. 
 

463 102   สุขภาพจิต                                                                                    3(3-0-6) 
              (Mental Health) 

  ความหมาย ประวัติและพัฒนาการของการศึกษาสุขภาพจิตทั้งในประเทศไทยและสากล 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสุขภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการอธิบาย
ภาวะสุขภาพจิต ผลกระทบของสุขภาพจิตต่อการปรับตัว คุณภาพชีวิต สุขภาพและการท างาน 
ลักษณะการป่วยทางจิตและการจ าแนกประเภท การจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพจิต แนวทางการศึกษาและการวิจัยทางสุขภาพจิต 
  Meanings, history and development of mental health studies both in 
Thailand and abroad. Analysis of the causes of mental health problems in current 
situation responsive to family, economy socialy, culture, politically, including natural 
disasters and health. Psychological theories in explaining mental health problems. 
Impact of mental health to adjustment, well-being, physical health and work. 
Characteristics and classification of mental illness. Organized activities in prevention 
and promotion of mental health. Studies and researches in mental health. 
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463 103   ประวัติจิตวิทยา     3(3-0-6) 
 (History of Psychology)  

 ประวัติและพ้ืนฐานทางปรัชญาของจิตวิทยา พัฒนาการยุคต้นของสรีรวิทยาและการ
ก าเนิดของจิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิตและวิธีการศึกษาจิตวิทยา จิตวิทยากลุ่ม
การหน้าที่จิตและลักษณะประจ ากลุ่ม จิตวิทยาพฤติกรรมนิยมและพฤติกรรมนิยมแนวใหม่ จิตวิทยา
เกสตัลท์   ยุคเริ่มต้นของการวินิจฉัยอธิบายและการบ าบัดผู้ป่วยทางจิต จิตวิเคราะห์และทางเลือก
ใหม่ของจิตวิเคราะห์ จิตวิทยามนุษยนิยม จิตวิทยาการรู้คิดและจิตวิทยาร่วมสมัย 
 History and philosophical foundation of psychology. Early developments in 
physiology and the rise of experimental psychology, structuralism and early 
approaches to psychology, functionalism and characteristics of functionalistic 
psychology. Behaviorism and neobehaviorism, Gestalt Psychology, Early diagnosis 
explanation and treatment of mental illness, psychoanalysis and early alternatives 
to psychoanalysis, humanistic psychology, cognitive psychology and contemporary 
psychology. 

 
463 104  กลุ่มสัมพันธ์                                                                    3(3-0-6) 

              (Group Dynamics) 
 องค์ประกอบและพัฒนาการของกลุ่ม การปฏิบัติงานและการปรับตัวของสมาชิกในกลุ่ม 
การสร้างความยึดเหนี่ยวผูกพันในกลุ่ม การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 Factors and development of group dynamics, working and adjustment of 
group member, group attachment and cohesiveness, application of group process 
for performance efficiency. 

 
463 105 การรับรู้          2(2-0-4) 

    (Perception) 
   ธรรมชาติและสรีรวิทยาการรับรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ อิทธิพลของการรับรู้ต่อการ
เรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ การปรับตัว ระบบการรับรู้ ความคงที่ของการรับรู้ ภาพลวงตา การ
รับรู้พิเศษ การรับรู้ตนเองและการรับรู้สังคม  
   Nature and physiology of perception. Psychological theories of perception. 
Effects of perception to learning, intelligence, emotion, adjustment. Perceptual 
systems, perceptual stability, illusion, extrasensory perception, self-perception and 
social perception.  
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463 106   จิตวิทยาเด็ก          3(3-0-6) 
  (Child Psychology) 

 การเตรียมความพร้อมของการเป็นพ่อแม่ แนวคิดและทฤษฎีของพัฒนาการตั้งแต่ปฏิสนธิ
จนถึงช่วงก่อนวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  บทบาทของครอบครัว 
โรงเรียนและครู รวมทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

 Preparation to be parents. Concepts and theories of development from 
conception to pre-puberty. Roles of family, school and teacher and social 
environment affecting child development. Concepts of prevention and problem-
solving for child development. 
 

463 107   จิตวิทยาวัยรุ่น                                                                            3(3-0-6) 
             (Adolescent Psychology) 

 พัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจของวัยรุ่น งานพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลิกภาพ  และการปรับตัวตามวัย  ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น  การจัด
กิจกรรมในโรงเรียนและในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น 

       Physical and mental development of adolescences, developmental task, 
personality change and adaptation. Adolescences’ problems and needs, activities 
management in school and communities according to the needs of adolescence. 

 
463 108   จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ       3(3-0-6) 
 (Psychology of  Adulthood and Old Age) 

 พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ของคนวัยผู้ใหญ่และวัย
สูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและการ
ปรับตัวตามวัย ปัญหาของคนวัยนี้ และศักยภาพตามวัย เน้นบทบาทของวัยผู้ใหญ่ที่มีการเสริมสร้าง
และพัฒนาคนและสังคม 
 Physical, mental, intellectual, emotional and social development of adults 
and older persons, developmental theories and developmental task, personality 
change and adaptation, problems and potential of adults and older persons, 
emphasis on the role of adult and older persons to promote and development 
individual and society. 
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463 109   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                                           3(3-0-6) 
              (Psychology of Exceptional Children) 

  แนวคิดและความหมายของเด็กพิเศษ  สาเหตุและพัฒนาการของความผิดปกติ การ
จ าแนกประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษประเภทต่าง ๆ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการ
จัดกิจกรรมการคัดกรองและการแทรกแซงทางการแพทย์ จิตวิทยา การศึกษา และสังคม เพ่ือการ
พัฒนาเด็กพิเศษแต่ละประเภท นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กพิเศษ บทบาทของการออกกฎหมาย
และความร่วมมือของบุคลากรวิชาชีพ นักการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์การที่ท างานเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีภาวะบกพร่อง และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษ แนวโน้มปัจจุบันของ
การจัดการศึกษาและพัฒนาตลอดชีวิตส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
  Concepts and meanings of exceptional children, causes and development 
of disabilities, classification and psychological characteristics of expressional 
children, practices in exceptional children identification and intervention through 
medical, psychological, educationals and social perspectives. Roles of legislation 
and collaboration of professional personnel, educators, parents, organizations for 
disabled persons and communities, current trends in education and lifelong 
development for exceptional persons. 

 
463 110   การพัฒนาตน        2(2-0-4) 
 (Self Development) 

  หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน การรับรู้และการตระหนักในตน                    
การฝึกความไวการรู้สึกในตน การพัฒนาศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมสร้างเชาวน์ การแสดงออกทางอารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์ การ
แสดงออกทางบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะทางสังคม การสื่อสารระหว่างบุคคลและมนุษยสัมพันธ์ 

  Principles and psychological theories for self-development, perception and 
self-awareness. Practice in self sensitivity training, physical potentiality development, 
brain and health, development of thinking process and intelligence, emotional 
expression and emotional intelligence. Personality expression, development of 
social skills, interpersonal communication and human relations. 
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463 111 จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม                                                                   3(3-0-6) 
 (Environmental Psychology) 

  การรับรู้สิ่งแวดล้อม แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาและการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมกายภาพที่ส่งผลต่ออารมณ์ แรงจูงใจ เชาวน์ปัญญาและการปรับตัว ตัวแปรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ส าคัญ สี แสงสว่าง กลิ่น เสียง อุณหภูมิ ภาวะแออัด การครอบครองอาณาเขตส่วนตัว 
การจัดช่องว่างระหว่างบุคคลและมลภาวะ การประยุกต์ความรู้เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
ออกแบบส านักงาน ที่ พักอาศัยและชุมชน การเดินทาง การป้องกันอุบัติเหตุ การเรียนรู้และ
นันทนาการในชุมชน 
  Environmental perception. Concept, psychological theories and research of 
physical environmental perception. Effects of physical environment to emotion, 
motivation, intelligence and adjustment. Major physical environment variables, 
colour, light, odor, sound, temperature, crowdedness, territoriality, personal space 
and pollution. Applications for well-being, designing of office, housing, community, 
commutation, accident prevention, learning and community recreation. 

 

463 112   จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม                                                3(3-0-6) 
              (Psychology of Moral Development) 

  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการทางจริยธรรม  กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรม ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการทางจริยธรรม ศึกษาผลการวิจัยเพื่อประยุกต์ในการส่งเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมแก่
ผู้เรียน 
 Psychological theories of moral development, processes in enhancing 
moral development, factors affecting moral development, studies research result in 
the field for applications in promoting moral development for students. 

 
463 113   จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล                                             3(3-0-6) 
              (Psychology of Interpersonal Relations) 

  แนวคิดพ้ืนฐานของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  การน าหลักการของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมาใช้ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสารเพ่ือสัมพันธภาพที่ดี บุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

 Basic concepts for creating interpersonal relations, application of individual 
differences principles to promote effective relationships, communication for positive 
relationships, appropriate personality for interpersonal relations. 
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463 114 จิตวิทยาครอบครัว           3(3-0-6) 
 (Family Psychology) 

  โครงสร้างของครอบครัว ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของสมาชิกในครอบครัว สาระส าคัญของครอบครัวที่มีประสิทธิผล มุมมองและแนวปฏิบัติทาง
จิตวิทยาเพ่ือการส่งเสริมความม่ันคง ยั่งยืน และศักยภาพของการด ารงชีวิตในครอบครัว 
  Structure of family. effects of changes in life and living of family members, 
essentials of family effectiveness, psychological perspective and practice in 
supporting stability, sustainability and potentiality of family living. 

 
463 115   จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างเพศ      3(3-0-6) 
  (Psychology of Gender Differences) 
     พ้ืนฐานทางชีววิทยา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมของเพศและความแตกต่างระหว่าง

เพศ ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย การคาดหวังทางสังคมเกี่ยวกับบทบาทและ
สถานภาพทางเพศ แนวโน้มการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับเพศในสมัยปัจจุบัน 

     Biological, psychological, social and cultural foundations of gender and 
gender differences. Characteristics of differences between female and male, social 
expectations of gender role and status. Current trends in education and research of 
gender. 

 
463 116 จิตวิทยาพัฒนาการ     2(2-0-4) 
  (Developmental Psychology) 

 พัฒนาการของมนุษย์ ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ 
เน้นความส าคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ทุกขั้นพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและการส่งเสริมให้
บรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน 
 Human development, general characteristics of development from 
prenatal to elderly with emphasis on importance of heredity and environment, 
which have effects on human development, problems occurring in every processes 
of development, including concepts of prevention and problem-solving and 
promoting completion of development in all processes. 
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463 117   เด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง    3(3-0-6) 
 (Gifted and Talented Children) 

  ความหมาย ประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะทาง  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริม การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการจัดการศึกษา การสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจส าหรับ พ่อแม่ ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา  การจัดการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับเด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะทางในระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ 

  Meanings, classification and psychological characteristics of gifted and 
talented children, psychological concept in developing and supporting gifted and 
talented children, process of learning management and educational provision,    
construction of awareness, knowledge and understanding for parent, teacher and 
school administrators, educational provision system and research in gifted and 
talented children in Thailand and overseas. 

 
463 203   จิตวิทยาสังคม                                                                              3(3-0-6) 
              (Social Psychology) 

ความหมายและการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้สังคม การร ู ้คิดทางสังคม ทัศนคติ
และการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการกีดกันกลุ่ม การดึงดูดใจระหว่างบุคคล มิตรภาพและความรัก 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การโน้มน้าวใจ พฤติกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล การร่วมมือและความ
ขัดแย้ง ความก้าวร้าว อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของเอกกัตบุคคล การประยุกต์จิตวิทยาสังคม 

Meanings and research in social psychology. Social perception, social 
cognition, attitude and attitude change, prejudice and discrimination, attraction, 
friendship and love, interpersonal relations, persuasion, prosocial behavior, 
cooperation and conflict. Aggression, group influence on individual behavior, 
applying social psychology.  
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463 204   จิตวิทยาอปกติ                                                                            3(3-0-6) 

 (Abnormal Psychology) 
  ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ การจัดจ าแนกความผิดปกติตามหลัก
วิชาชีพจิตวิทยา สาเหตุของความผิดปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการให้การช่วยเหลือ การมี
ประสบการณ์ตรงในการศึกษากิจการของโรงพยาบาลจิตเวช หรือการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
  Abnormality of behavior and mental process, classification of abnormality  
according to psychological profession standard. Causes of abnormality, prevention 
and promotion services, field study in a psychiatric hospital or case study. 

 
463 205   สรีรจิตวิทยา                                                                        3(3-0-6) 
              (Physiological Psychology) 

 กายวิภาคและพัฒนาการของระบบประสาท การส่งกระแสประสาทและการสื่อประสาท
ในบริเวณไซเนปส์ ระเบียบวิธีวิจัยทางสรีรจิตวิทยา ระบบประสาท ระบบการมองเห็น กลไก
ประสาทการรับรู้ การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น การรู้รสและภาวะการรู้สึกตัว ระบบประสาทการ
รู้สึกและการเคลื่อนไหว การบาดเจ็บของสมอง การเรียนรู้ การจ าและการลืม ความหิว ฮอร์โมนและ
เพศ การหลับ การฝันและวงจรนาฬิกาชีวภาพ การติดสารเสพติดและวงจรรางวัลของสมอง สรีรจิต
วิทยาอารมณ์ ภาวะเครียด สุขภาพและความผิดปกติทางจิตเวช 

 Anatomy and development of nervous system, neural conduction and 
synaptic transmission. Research method in psychophysiology, central nervous 
system, the visual system. Machanism of perception, hearing, touching, smell, taste 
and attention. The sensorimotor system. Brain damage. Learning, memory and 
amnesia. Hunger. Hormones and sex. Sleep, dreaming and circadian rhythms. Drug 
addiction and the brains reward circuits. Psychophysiology of emotion, stress, health 
and psychiatric disorders. 

 
463 206   จิตวิทยาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

 (Psychology of Personality) 

  พัฒนาการของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การน าแนวคิดและหลักการของทฤษฎีมา
พัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพและผลงานวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านบุคลิกภาพ 

  Personality development, personality theory, application of concepts and 
principles of personality theories to develop personality, personality development 
training and new research into personality. 
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463 207   การจูงใจ                                                                                 3(3-0-6) 
              (Motivation) 

 หลักการและกระบวนการในการจูงใจ  ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่ม  
ต่าง ๆ ความส าคัญของการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเลือกหลักการและกระบวนการในการจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติ กรรมไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนด 
 Principles and procedures of motivation, theoretical concepts of motivation 
of the prominent psychologists, importance of motivation in changing behavior of 
the others, analysis of situation and environment for choosing procedures in 
motivating individuals to reach the set goal. 

 
463 208   จิตวิทยาการเรียนรู้                                                                 3(3-0-6) 
              (Psychology of  Learning) 

  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ ประเภทของการเรียนรู้ แรงจูงใจกับการเรียนรู้ การจ า การ
ลืมและการถ่ายโยงการเรียนรู้ การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยทางการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  
  Concepts and theories of learning, types of learning. Motivation in learning, 
memory, forgetting and transfer of learning, analysis of theories of learning and 
research in the field, learning management of organization responsible for various 
model of learning management. 
  
 

463 209   การให้การปรึกษาเบื้องต้น       3(2-2-5) 
               (Introduction to Counseling) 

 ความส าคัญของบริการให้การปรึกษา บทบาทผู้ให้การปรึกษา กระบวนการและเทคนิค
การให้การปรึกษาเบื้องต้น ทฤษฎีการให้การปรึกษาที่ส าคัญ การน าหลักการทางจิตเวช ทฤษฎี
บุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษา ฝึกปฏิบัติการให้การศึกษาเป็นรายกรณี 
  Importance of counseling services, roles of counselors, basic procedure and 
technique in counseling, major counseling theories, application of psychiatric model 
and personality theories for counseling, direct experience in individual case 
counseling. 
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463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น      3(2-2-5) 
 (Introduction to Psychological Testing) 

   ประวัติและพัฒนาการของการทดสอบทางจิตวิทยา การสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
ความแม่นตรงและความน่าเชื่อถือของแบบทดสอบ วิธีการทดสอบทางจิตวิทยา การประยุกต์
แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
   History of development of psychological test, psychological test 
construction. Test validity and reliability, psychological test administration. Applying 
of psychological test. 

 
463 211   การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม       3(2-2-5) 
  (Group Counseling) 
  วิชาบังคับก่อน  463 209 การให้การปรึกษาเบื้องต้น 

 หลักและกระบวนการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม บทบาทผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา 
การวิเคราะห์พลวัติปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม พัฒนาเจตคติ ทักษะและ
ประสบการณก์ารให้การปรึกษา 

   Principles and procedure of group counseling, roles of counselor and 
client,    analysis of group dynamic interactions and group counseling, development of 
 positive  attitude, skill and experience towards counseling. 
 
463 212   การปรับพฤติกรรม                                                               3(3-0-6) 
              (Behavior Modification) 

 ธรรมชาติการเรียนรู้และพฤติกรรมมนุษย์ การน าหลักการเรียนรู้มาใช้เพื่อการขัดเกลาและ
เปลี่ยนพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมในการท างานด้านจิตวิทยาและใน
ชีวิตประจ าวัน 
  Nature of learning and human behavior, application of  learning principles 
in shaping and changing behavior, applying of behavior modification principles to 
psychological works as well as in daily life. 

 
463 213   ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น                                           3(3-0-6) 
    (Behavioral Problems of Children and Adolescents) 

  ลักษณะและสาเหตุของปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น แนวความคิดทางจิตวิทยา
ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือ บทบาทของพ่อแม่และครูต่อการแก้ไขปัญหา
ทางพฤติกรรมและการช่วยเหลือส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่นพัฒนาไปด้วยดี บทบาทขององค์กรและ
หน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
  Characteristics and causes of behavioral problems in children and 
adolescents, psychological concepts involve correcting or supporting, roles of 
parents and teachers in resolving behavioral problems and encouraging children 
and  adolescents to develop effectively, roles of organization and agency 
responsible for children and adolescents with behavioral problems. 
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463 214   จิตวิทยาประยุกต์        3(3-0-6) 
 (Applied Psychology) 
   การประยุกต์ใช้กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

ฝึกอบรม งานอุตสาหกรรม การจัดการองค์กร ธุรกิจ บริการการส่งเสริมสุขภาพ การแพทย์และการ
พยาบาล  กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน การบ าบัดและการให้การปรึกษา การ
ออกแบบและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
  Application of schools of psychology’s principles for teaching and learning 
process, training, industrialization, organization, business, health promotion services, 
medical and nursing, justice process for children and juveniles, therapy and 
counseling, design and environment management for quality of life, personality 
development and human relations. 

 
463 215   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น                                  3(3-0-6) 
 (Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 

 ประวัติภูมิหลังและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การทดสอบทาง
จิตวิทยากับการคัดเลือกพนักงาน การประเมินประสิทธิภาพงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีม
และการท างานเป็นทีม การสร้างแรงจูงใจการท างาน ความพึงพอใจในอาชีพ และทัศนคติทางบวก
ของพนักงาน การสื่อสารในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ความเป็นผู้น า จิตวิทยาองค์ประกอบมนุษย์
และ        ชีวอนามัยการท างาน 
 Historical background and research method in Industrial and organizational 
psychology, psychology of assessment and personnel selection, performance 
appraisal. Human resource development. Team and teamwork. Work motivation, 
job satisfaction and positive employee attitude, communication in the workplace, 
organizational culture. Leadership, human factors and occupational health 
psychology. 

 

463 216   จิตวิทยาผู้บริโภค        3(3-0-6) 
             (Consumer Psychology) 

 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความต้องการ การเรียนรู้ อารมณ์ 
แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ปัจจัย
ด้านการตลาด การรับรู้ การตัดสินใจ และลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริโภค บทบาทของนักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Meanings, concepts and psychological theories of needs, learning, emotion, 
motivation, attitude, personality as related to consumer behavior. Influencing 
factors on consumer behavior such as marketing factor, perception, decision-making 
and consumer individual characteristics, roles of psychologists regarding consumer 
behavior. 
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463 217 จิตวิทยาวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
     (Cultural Psychology) 
    วัฒนธรรมของสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ลักษณะของ

วัฒนธรรม กระบวนถ่ายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมของสังคมและวัฒนธรรมร่วม ทฤษฎีวัฒนธรรม
จากการวิจัยวัฒนธรรมของสังคม บุคลิกภาพประจ าชาติ การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การประยุกต์
ทฤษฎีวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
  Societal culture affecting human behavior in value, belief and attitude. 
Cultural characteristics, enculturation, societal culture and co-culture, cultural 
theories from societal cultural researches, national personality Intercultural 
communication, application of cultural theory for personality development and 
leadership. 
 

463 218   ภาวะบกพร่องในการเรียนรู้เฉพาะด้าน      3(3-0-6) 
  (Specific Learning Disabilities) 

  ความเป็นมาและความหมายของภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ เฉพาะด้าน สาเหตุของภาวะ
บกพร่อง ลักษณะทางจิตวิทยาของนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องเฉพาะด้านภาษา คณิตศาสตร์และการ
รับรู้  เครื่องมือ กระบวนการคัดกรองและการแทรกแซง สื่อและเทคนิคการสอนนักเรียนที่มีภาวะ
บกพร่องเฉพาะด้านในชั้นเรียนแบบเรียนรวม บทบาทของครูและผู้ปกครองในความร่วมมือและการ
ดูแลช่วยเหลือ  
  Background and meanings of specific learning disabilities, causes of 
disabilities, psychological characteristics of specific learning disabilities in language, 
mathematics and perception. Psychological testing, identification and intervention. 
Teaching media and teaching technique for specific learning disabilities student in 
inclusive classroom, role and collaboration of parents and teachers in supporting. 
 

463 219   การอ่านเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา      3(2-2-5)  
  (Readings for Psychological Studies) 

  พัฒนาทักษะการอ่านเนื้อหาสาระจากหนังสือ ต ารา บทความ และงานวิจัย ทางจิตวิทยา  
  Development of reading skill in psychological publication, text, article and 
research.  
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463 220    การศึกษาเฉพาะกรณี       2(1-2-3) 
                (Case Study) 

 ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การใช้                  
เทคนิคและเครื่องมือการแนะแนว การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ
การเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี 

   Concepts of case study. Processing in case study, using of technique and 
instrument in guidance, data collecting, analyzing, writing report of case study. 

 

463 301   การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น                                                        3(2-2-5) 

              (Introduction to Behavioral Research) 

 หลักและวิธีการวิจัยเบื้องต้นส าหรับใช้ในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การใช้วิธีการ           

วิทยาศาสตร์ในการวิจัย  ประเภทของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การสรุปและการเขียนรายงานการวิจัย  ฝึกหัดการท าวิจัย

เบื้องต้น 

 Introduction of principle and research methods for behavioral science 

research. Using scientific methods in research, types of research, research 

instruments, data collection, data analysis and interpretation, conclusion and 

research report writing. Practice in conducting basic research project. 

 

463 302   สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา       3(2-2-5) 

 (Statistics for Psychological Research) 

    หลักและวิธีการของสถิติเพ่ือใช้ในการวิจัย การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมานเพ่ือ

การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม รวมถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางจิตวิทยา 

    Principles and statistic methods for research, descriptive statistics, 

inferential statistics, hypothesis testing, correlation techniques and using data 

analysis programs for Psychological Research. 
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463 303   การประเมินทางจิตวิทยา 1       3(2-2-5) 

 (Psychological Assessment I) 

 วิชาบังคับก่อน 463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น 

  แบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงปรนัย โดยให้นักศึกษาได้ทราบถึงภูมิหลัง หลักการและ

ลักษณะของแบบทดสอบเหล่านั้น เรียนรู้วิธีการวัด การตรวจให้คะแนน การแปลความหมายการวัด 

และการมีประสบการณ์โดยสังเกตการวัดในสภาพการณ์จริง 

  Objective psychological tests. Background, principle and characteristics.  

Testing procedure, scoring and interpretation, direct experience in direct observation 

of testing administration. 

 
463 304   การประเมินทางจิตวิทยา 2       3(2-2-5) 
 (Psychological Assessment II) 
 วิชาบังคับก่อน 463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น 

  แบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงสะท้อนภาพจิต ภูมิหลัง หลักการ และลักษณะของ
แบบทดสอบ วิธีการวัด การให้คะแนน การตีความผลจากการวัด มีประสบการณ์ตรงโดยสังเกตการ
วัดทางจิตวิทยาในสถานการณ์จริง 

              Psychological projective tests, background, principle and characteristics,  
 assessment procedure, scoring and interpretation, direct experience in authentic 
 observation of assessment administration. 
 
463 305   จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น                                                      3(2-2-5) 
 (Introduction to Experimental Psychology)  

 ประวัติการทดลองทางจิตวิทยา หลักการและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา ประเภทและ
รูปแบบของการทดลอง ศึกษาผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง ฝึกหัดท าการทดลองทางจิตวิทยา 
และการเขียนรายงานผลการทดลอง 
  History of experiment in psychology, principle and experimental method in 
psychology, type and pattern of psychological experiment, study of research result 
in experimental psychology, practice in psychological experiment and report writing. 
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463 306   ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา     2(2-0-4) 
 (Ethical Issues in Professional Psychology) 

  ความส าคัญของจริยธรรมวิชาชีพจิตวิทยา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพจิตวิทยา  ประเด็นปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานทางจิตวิทยาทั้งในส่วนของการ
เป็นนักจิตวิทยาและการเป็นผู้วิจัย 

  Significance of ethics in profession psychology, principles and concepts of  
ethics in profession psychology, issues concerning professional ethics problem of 
psychological practitioners both psychologists and researchers. 

 
463 307 การฝึกงานจิตวิทยาเบื้องต้น       2(1-2-3) 
 (Preliminary Practicum in Psychology)   

 การฝึกหัดขั้นต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจิตวิทยาในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน การ
สังเกตและฝึกใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ฝึกการจัดท าโครงการด้านจิตวิทยาตามบริบทของหน่วยงาน 
 Preliminary practicum in psychological work in government or private 
organizations, observation and practices administrating psychological instruments, 
organizing a psychological project in accordance with the organization’s context. 

 
463 401   การวิจัยรายบุคคล                                          4(0-8-4) 
              (Individual Research) 
 วิชาบังคับก่อน  463 301 การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น  
      463 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา 

 วิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  
   Conduct psychological research under research advisor’s consultation. 

 
463 402   สัมมนาจิตวิทยา         3(2-2-5) 
    (Seminar in Psychology) 

 น าเสนอและมีส่วนร่วมการอภิปรายในหัวข้อสัมมนาการศึกษาทางจิตวิทยาที่ทันสมัยใน
ปัจจุบันตามความสนใจของนักศึกษา นักศึกษามีประสบการณ์ในกระบวนการจัดโครงการสัมมนา
ทางจิตวิทยาภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการสัมมนา 
 Presentation and participation in discussion of seminar topics on current     
psychological studies based on students’ interest, organizing process of 
psychological seminar project under seminar project advisors.  
 
 
 



มคอ. 2   47 

463 403  การฝึกงานจิตวิทยา        6(0-12-6) 
  (Practicum in Psychology) 
  วิชาบังคับก่อน  463 307 การฝึกงานจิตวิทยาเบื้องต้น 
  เงื่อนไข :  โดยความยินยอมของสาขาวิชาจิตวิทยา 
    ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับจิตวิทยาในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนตามข้อก าหนดของ
   ภาควิชา 
  Practicum in psychological work in government or private organization 
 according to the department’s requirement. 
 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อาจารย ์ดร. อุรปรีย์ เกิดในมงคล 
 

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีส่ือสารการศกึษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545) 

12 12 

2 อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น 
  

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)  

12 12 

3 อาจารย์วนัญญา  แก้วแก้วปาน 
 

วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 

12 12 
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ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

4 อาจารย์ ดร.กมล  โพธิเย็น 
 

ค.ด.  (จิตวิทยาการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
กศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2540) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2525) 

12 12 

5 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  เวชพงศ์ 
 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

12 12 
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      3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  ชื่อ  สกุล 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 อาจารย์ ดร. อุรปรีย์ เกิดในมงคล 
 

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549) 
กศ.บ. (เทคโนโลยีส่ือสารการศกึษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545) 

12 12 

2 อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น 
 

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)  

12 12 

3 อาจารย์วนัญญา  แก้วแก้วปาน 
 

วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550) 

12 12 

4 อาจารย์ ดร.กมล  โพธิเย็น 
 

ค.ด.  (จิตวิทยาการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
กศ.ม. (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2540) 
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (2525) 

12 12 

5 อาจารย์ ดร.ฐิติมา  เวชพงศ์ 
 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2553) 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539) 
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536) 

12 12 

 
 
   3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

  จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
         ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดังนี้ 
          (1)  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
               (2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
               (3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
              (4)  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้ 
               (5)  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้    
 
 4.2  ช่วงเวลา 
                   ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติงานตามสถานที่ฝึกงานต่าง ๆ ประมาณ 14-16 สัปดาห์  โดยฝึก
ปฏิบัติงานประจ าที่สถานฝึกงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 8 ชั่วโมง และจะต้องมีการเข้าร่วมสัมมนาการ
ฝึกปฏิบัติงานตามที่ภาควิชาก าหนดเดือนละ 1 ครั้ง 
 

 ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
ฝึกทักษะในการท างานทั่วไป ได้แก่ การท างานเป็นหมู่คณะ การ
เป็ นผู้ น า การคิดวิ เคราะห์  การแก้ ไขปัญหาและการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  

14-16 สัปดาห์  
(อย่างน้อย 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

ฝึกทักษะในเชิงวิชาชีพ ได้แก่ การสังเกตและฝึกใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยา การส ารวจและจัดท าร่างโครงการด้านจิตวิทยาตามบริบท
ของหน่วยงาน การฝึกปฏิบัติและจัดกิจกรรมอ่ืนๆ โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยาที่สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

14-16 สัปดาห์  
(อย่างน้อย 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
          หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงาน/งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ  หรือ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน /
งานวิจัย มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจัยที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถท าวิจัยเบื้องต้น และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อน าเสนอสู่สังคมได้        
 5.3  ช่วงเวลา             
    ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต           
    4 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
   (1)  มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล   
   (2)  มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
   (3)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
   (4)  มีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 
   (1)  ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้องานวิจัย 
   (2)  คณาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
   (3)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท างานวิจัย จากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ
ตามระยะเวลา 
   (4)  ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
         (5)  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม 
               (6)  ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
               (7)  ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ 
สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถผลิตงานวิจัยทางจิตวิทยาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมปัจจุบัน ตลอดจนใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม
ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยมีการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังนี้  1) ด้าน
บุคลิกภาพ มีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม เช่น การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การวางตนในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นให้แก่นักศึกษา            2) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประยุกต์ความรู้ทางด้าน
จิตวิทยา ให้นักศึกษาทราบถึงผลกระทบทางกฎหมายต่อสังคมที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 3) ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานกลุ่ม การก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานเพ่ือสร้างความรับผิดชอบและสร้างวินัยในตนเอง และ 4) 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมสัมมนาทางจิตวิทยา โดยน า
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาผลิตเป็นผลงานวิจัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประพฤติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
2. มีการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือใช้ในการจัดการปัญหา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ด้านภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบ และมีวินัย
ในตนเอง 

1. เสริมสร้างในเรื่องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษา
ต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจน
ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
3. มีกติกาที่ฝึกความรับผิดชอบและการสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา 
เข้าเรียนสม่ าเสมอ  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

ด้านความคิด
สร้างสรรค ์

1. ก าหนดให้นักศึกษาได้ท าวิจัยเป็นรายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ 
ขั้นตอนในการท าวิจัยที่ถูกต้อง เกิดนวัตกรรมจากผลการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่
สร้างสรรค์ผ่านแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้จากการเรียนการสอนตลอดการศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
อีกท้ังมีการน าเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองออกสู่สาธารณชน โดยสนับสนุน
ผลงานวิจัยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เชิงสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2. ก าหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาทางจิตวิทยาตามความสนใจหรือสอดคล้อง
กับประเด็นตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทั้งใน
ลักษณะบุคคลและกลุ่ม อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
       2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
       2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
             3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
             4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
             5)   มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
              6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมี
จิตส านึกท่ีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
       2)   ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 
       3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและ
ยกตัวอย่างจากเรื่องท่ีอ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
       4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิง
ผลงานของผู้อื่น 
       5) ยกตัวอย่างเพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง  การเข้าใจผู้อ่ืนและ
การเข้าใจโลก 
       6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/องค์กร
ภายนอก 
     2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์
ในการสอบ 
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       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ในชั้นเรียน เช่น การ
ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
       3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
       4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ 
       5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
      2.1.2 ด้านความรู้ 
           2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
       2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) บรรยายเนื้อหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน 
      2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
       3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
       4) แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
       2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
       3)   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
           2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
        2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
        3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา  
      2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และฝึกพูดใน
โอกาสต่าง ๆ 
       2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือเรียน
และในชีวิตประจ าวัน 
       3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการอภิปราย  
       4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ 
      2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1)   มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
        2)    มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
       3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
       4)    มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   
     2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ     
     1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
       2)   ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
       3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน 
       4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะการเป็นผู้น าและผู้
ตาม 
     2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
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       1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตามกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน  
       3) ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วมกลุ่ม 
  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
       1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
       3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
     2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการ
สื่อสาร 
       2) แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
       3) แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีระบบ 
       4) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
       1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 
       2) ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
       3)    ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 
  2.1.6  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
     2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล 
       2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
       3) มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 

     2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างการ
สอน 
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        2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
       3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และการ
สร้างสรรค์ภาษา  
       4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและ
น่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
       5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นมาบรรยายเสริม 
       6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
     2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
       2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
         2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
       2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1)    เข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง  
2)    มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3)    เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคล มีความเอ้ืออาทร และยอมรับความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล 
4)    ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือใช้ในการจัดการปัญหา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   5)  เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล  

     2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นตามความ
เป็นจริง 
      2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
      3)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
      4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการกับปัญหา 
      5)  ฝึกให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  
     2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของผู้เรียน ดังนี้  

1)  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  
2)  การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมของผู้เรียน เช่น การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การจัด 
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โครงการสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม โดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2.2 ความรู้ 

            2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา 

2)  เข้าใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรม 
3)  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4)  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ

การ 
แก้ปัญหา และการขยายผลองค์ความรู้ 

5)  สามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      1)  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยามา
ประยุกต ์ใช้ในทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง 
      2)  การจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การน าเสนอรายงาน การอภิปราย 
การสัมมนา การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย   การเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
     2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของผู้เรียน ดังนี้ 
       1)  การทดสอบย่อย 
       2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
       3)  ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า 
       4)  ประเมินจากโครงงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
       5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
       6)  ประเมินจากรายวิชาฝึกภาคสนาม 
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         2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
                  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      1)  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ 
                   2)  มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย และ
นวัตกรรมทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหา 

    3)  มีความสามารถในการตระหนักรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสมดุล 
     2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1)  การท ากรณีศึกษา 
       2)  การอภิปรายกลุ่ม 
       3)  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
       4)  การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
     2.2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน     
       2)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  
       3)  ประเมินจากการวิเคราะห์วิจารณ์การอภิปรายกลุ่มและการสัมมนา 
    2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม และระดับสากลด้วยความรับผิดชอบ 
     2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  สภาพแวดล้อม และระดับ
สากลด้วยความรับผิดชอบ 

    1)  สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
    2)  สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม ทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิก 
     3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

     2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สภาพแวดล้อมและระดับสากลด้วยความรับผิดชอบ 
      1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
      2)  กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน  
และกับบุคคลที่เก่ียวข้อง  
      3)  จัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นกลุ่ม และการ
แสดงออกของภาวะผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 
     2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สภาพแวดล้อม และระดับสากลด้วยความรับผิดชอบ 
       มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์  ดังนี้ 
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      1)  การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้ตามในสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค ์

     2)  การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้น าตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

    3)  การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน  และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ 
   2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    1)  สามารถน าหลักสถิติไปใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม 

 2)  สามารถอ่านและวิเคราะห์สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ 
 3)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงและแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา 

    4)  มีความสามารถในการสื่อสาร โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งใน
บทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร 
     2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเข้าถึงและแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจน
การน าหลักสถิติไปใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยา 
      2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  ทั้งการพูด การฟัง  และการเขียนทั้งในกลุ่มผู้เรียน  ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
     2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1)  ประเมินจากความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา โดยเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนและการท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสังเกตความสามารถใน
การสื่อสารผ่านการน าเสนอผลงานของผู้เรียนในชั้นเรียน   
     2.2.6  ทักษะการเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจิตปัญญา 
     2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจิตปัญญา 
   1)  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วน 
บุคคลและกลุ่ม  

  2)  เรียนรู้เพื่อพฒันาตนในการเป็นผู้น าทางจิตปัญญา 
     2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเป็นผู้น า การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจิตปัญญา 
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       1)  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของภาควิชาฯ 
       2)  การจัดท าโครงการบริการทางวิชาการ การจัดสัมมนา การฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม 
     3)  การสัมมนาประเด็นทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ ตลอดจนน าเสนอแนวทาง
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
     2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาจิตปัญญา 
       1)  ประเมินจากความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ 
       2)  ประเมินจากการจัดท าโครงการทางวิชาการ การจัดสัมมนา และการฝึก
ปฏิบัติการภาคสนาม 
       3)  ประเมินจากการน าเสนอ การอภิปรายประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
  1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา  
  6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาภาษา                       

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                       

082 101 มนุษย์กับศิลปะ                       

082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์                       

082 103  ปรัชญากับชีวิต                       

082 104  อารยธรรมโลก                       

082 105  อารยธรรมไทย                       

082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                       

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                       

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                       

082 109  ดนตรีวิจักษ์                       

082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

                                                 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                       

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                       

083 103  หลักการจดัการ                       

083 104  กีฬาศึกษา                       
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน                       

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                       

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                       

083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์                       
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค ์                       
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ                       

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค ์

1 2 3 4 5 6 1  2 3 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร ์                       

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                       

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                       

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                       

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรม                       
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                       

084 107  พลังงานในอาเซียน                       

084 108  โลกและดาราศาสตร ์                       

ศึกษาทั่วไปท่ีก าหนดโดยคณะวิชา  

465 251 หลักวาทการ  
                      

466 221 ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการศึกษาและการบันเทิง  
                      

466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านงานอาชีพ 
                      

467 253 ชุมชนศึกษา 
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หมวดวิชาเฉพาะ  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1  เข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง  
1.2  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1.3  เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของบุคคล มีความเอื้ออาทร และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
1.4  ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการจัดการปัญหา โดยอยู่บนพื้นฐานของ คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.5 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิตอย่างสมดุล 

2. ด้านความรู้ 
  2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา 

2.2  เข้าใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรม 
2.3  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.4  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 

และการขยายผลองค์ความรู้ 
2.5  สามารถบูรณาการความรูท้างจิตวิทยากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ 
3.2 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย และนวัตกรรมทางจิตวิทยา

ในการแก้ไขปัญหา 
3.3 มีความสามารถในการตระหนักรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมได้อย่างมีความสมดุล 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม และระดับสากลด้วยความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
4.2 สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม ทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิก 
4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม 

  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถน าหลักสถิติไปใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงและแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา 
5.4 มีความสามารถในการสื่อสาร โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังในบทบาทของผู้ส่งสาร

และผู้รับสาร 
   6. ด้านทักษะการเป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจิตปัญญา 

6.1  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งท้ังในสถานการณ์ส่วนบุคคลและกลุ่ม  
6.2  เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนในการเป็นผู้น าทางจิตปัญญา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ  

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การเป็น
ผู้น า การ
เปลี่ยน 

แปลงและ
การพัฒนา
จิตปัญญา 

1 2 3 4 5 1  2 3 4  5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
463 101  จิตวิทยาเบื้องต้น                       

463 102  สุขภาพจิต                       

463 103  ประวัติจิตวิทยา                       

463 104  กลุ่มสัมพันธ์                       

463 105  การรับรู้                       

463 106  จิตวิทยาเด็ก                       

463 107  จิตวิทยาวัยรุ่น                       

463 108  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผูส้งูอายุ                       

463 109  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                       

463 110  การพัฒนาตน                       

463 111  จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การเป็น
ผู้น า การ
เปลี่ยน 

แปลงและ
การพัฒนา
จิตปัญญา 

1 2 3 4 5 1  2 3 4  5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
463 112  จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม                       

463 113  จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล                       

463 114  จิตวิทยาครอบครัว                       

463 115  จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างเพศ                       

463 116  จิตวิทยาพัฒนาการ                       

463 117  เด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง                       

463 203  จิตวิทยาสังคม                       

463 204  จิตวิทยาอปกติ                       

463 205  สรีรจิตวิทยา                       

463 206  จิตวิทยาบุคลิกภาพ                       

463 207  การจูงใจ                       

463 208  จิตวิทยาการเรียนรู ้                       



76 
 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การเป็น
ผู้น า การ
เปลี่ยน 

แปลงและ
การพัฒนา
จิตปัญญา 

1 2 3 4 5 1  2 3 4  5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
463 209  การให้การปรึกษาเบื้องต้น                       

463 210  การทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น                       

463 211  การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม                       

463 212  การปรับพฤติกรรม                       

463 213  ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น                       

463 214  จิตวิทยาประยุกต ์                       

463 215  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น                       

463 216  จิตวิทยาผู้บริโภค                       

463 217  จิตวิทยาวัฒนธรรม                       

463 218  ภาวะบกพร่องในการเรยีนรู้เฉพาะด้าน                       

463 219  การอ่านเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา                       

463 220  การศึกษาเฉพาะกรณ ี                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสือ่สาร 
และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
การเป็น
ผู้น า การ
เปลี่ยน 

แปลงและ
การพัฒนา
จิตปัญญา 

1 2 3 4 5 1  2 3 4  5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
463 301  การวิจัยพฤติกรรมเบื้องต้น                       

463 302  สถิติเพื่อการวิจัยทางจติวิทยา                       

463 303  การประเมินทางจิตวิทยา 1                       

463 304  การประเมินทางจิตวิทยา 2                       

463 305  จิตวิทยาการทดลองเบือ้งต้น                       

463 306  ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา                       

463 307  การฝึกงานจิตวิทยาเบือ้งต้น                       

463 401  การวิจัยรายบุคคล                       

463 402  สัมมนาจิตวิทยา                       

463 403  การฝึกงานจิตวิทยา                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา    
   ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา   
   (1) การทวนสอบระดับรายวิชา  ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการ
พิจารณา  ความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และ/หรือภายนอก 
   (2) การทวนสอบรายวิชาการฝึกงานจิตวิทยามีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยพ่ีเลี้ยงประจ าหน่วยฝึกงานร่วมกับอาจารย์นิเทศ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ภาควิชา 
   (3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
การศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    
   เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้
ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร โดยอาจด าเนินการได้ดังนี้ 
     (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของระยะ 
เวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
   (2) การส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1, ปี
ที่ 3 เป็นต้น 
   (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
   (4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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   (5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน  
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
   (6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา  
   (7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิบัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ    
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
   3.2 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
   3.3 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (1)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน 
 (2)  จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 (1)  จัดประชุมเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี    
 (2)  เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัย 
 (3)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 (4)  ก าหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 (5)  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 (6)  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation) 

     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
  (2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  หรือการลาเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์
 (3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   
 (4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ 
 (5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับท าการวิจัย 
 (6)  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ และร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
 (7)  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ และร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จึงมีการบริหารจัดการหลักสูตรในรายละเอียด ดังนี้  
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร
จ านวนอย่างน้อย 5  คน  

    การตรวจสอบคณุวุฒิ คุณสมบตัิ อาจารย์ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ทั้งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวน 5 คน 

รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
จ านวน 5  คน 

2. คุณวุฒิและคณุสมบัติของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ  

ตรวจสอบคุณวุฒิ และคณุสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารยผ์ู้สอน และ
อาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

คุณวุฒิ และคณุสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
อาจารยผ์ู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

3.การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ก าหนดรอบระยะเวลาการปรับปรงุหลักสูตร ทุก 
5  ปี โดย คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรก าหนด
กรอบเวลา และกรอบการปรับปรงุหลักสูตร  

หลักสตูรที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา คุรสุภา 
และผู้ใช้บณัฑิต 

 
2. บัณฑิต  
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ได้ก าหนดคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) 
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง ปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้   
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
1. คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การติดตามผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่
ส าเรจ็การศึกษา 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมี
คะแนนในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5 

2. การได้งานท าของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

การติดตามผลบณัฑติที่ส าเร็จศึกษา ท่ีได้ 
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มรีายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ส าเรจ็การศึกษาเมื่อเทียบกับ บัณฑิตที่
ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษานั้น 

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษามีงานท าหรือมี
กิจการของตนเองทุกคน  
(ยกเว้น ศึกษาต่อ  เกณฑ์ทหาร อุปสมบท) 
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3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้  
 

เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
3.1 การรับนักศึกษา 
     1. การรับนักศึกษา 
     2. การเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

หลักสตูรมรีะบบและกลไกการรับนักศึกษา
ดังนี้  
   1) ก าหนดจ านวนและคุณสมบตัิของ
นักศึกษา  
   2) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 
   3)  ด าเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ  
   4) นักศึกษารายงานตัว  
   5) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยคณะ และ
สาขาวิชา  
   6) การทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
   7) ประเมินและสรุปทบทวนกระบวนการ
การรับนักศึกษา 
   8) น าแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการรับ
นักศึกษาไปปรับใช้ ในการวางแผนรับ
นักศึกษาครั้งต่อไป 

1. นักศึกษามีคุณสมบัตติามเกณฑท์ี่
ก าหนด 
2. ความพร้อมของนักศึกษาท่ีจะ
ศึกษาในหลักสตูร และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่แตกต่าง 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 
 1. การควบคุมการดูแลให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาปริญญาตร ี

หลักสตูรมรีะบบและกลไกลการสง่เสริมและ
พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ระบบและ
กลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษา
ทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา
ในหลักสูตร  
   1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
   2) อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาในการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการเข้า
พบ (Office hours)  
   3) สรุปผลการใหค้ าที่ปรึกษา 
   4) ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 
   5) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร น าผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและแบบบันทึกการให้
ค าปรึกษาเพื่อน าพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
 

นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และ
มีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคตและส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในหลักสูตร 
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เกณฑ์/มาตรฐาน การด าเนินงาน การประเมินผล 
   2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสตูรมรีะบบและกลไกตามขั้นตอนต่อไปนี ้
   1) ให้นักศึกษาท าแบบส ารวจความต้องการ
เสรมิทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และผล
การปฏิบัติงานจาก มคอ.7 มาสรปุหาแนว
ทางการออกแบบกิจกรรม  
   2) ประชุมออกแบบกิจกรรมและโครงการ 
แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ  (1)  กิจกรรมและ
โครงการภายใต้แผนการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการผลติบณัฑิตให้มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และ (2) สอดแทรกกิจกรรม
ส่งเสริมใน มคอ.3 อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 วิชา 
   3) ประเมินผล  
   4) ทบทวนการด าเนินงาน ปรับปรุงแผน
ด าเนินงาน 
   5) น าแนวปฏิบัติที่ดีมาด าเนินการตามวงจร 
PDCA 

จ านวนกิจกรรมและรายวิชา (มคอ.
3) ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   1.  การคงอยู่ของนักศึกษา  

หลักสตูรมรีะบบและกลไกลการรายงานผล
การคงอยู่ของนักศึกษา ตามขั้นตอนต่อไปนี ้
  1) การรายงานตัวและการปฐมนเิทศระดบั
มหาวิทยาลยัและระดับคณะฯ 
  2) จัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา    
  3) ส ารวจการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นรายปี
การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจการคงอยู่
ของนักศึกษาทุกปีการศึกษา  
   4) สรุปผลและรายงานผลการคงอยู่ของ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
   5) รายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาต่อ
คณะฯ 

จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ในหลักสูตร 
ทุกปีการศึกษา 

    2. การส าเร็จการศึกษา  1. สรุปผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ทุกปีการศึกษา  
2. ศึกษาปัจจัยที่มีต่อการส าเร็จการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงในปีการศกึษาต่อไป  
 
 
 

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาทุกคน 
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  3. ความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

ระบบและกลไกลการความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษามีการด าเนนิงานตาม
ขั้นตอนต่อไปนี ้
   1) ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับคณะฯ และ
ระดับหลักสตูร แนะน าช่องทางการแสดง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนกับนักศึกษา 
(กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน /
ระบบออนไลน์ต่างๆ / อ.ที่ปรึกษา ฯ) 
   2) ตรวจสอบความคิดเห็นและข้อร้องเรียน 
(ทุกภาคการศึกษา) เพื่อน าเข้าที่ประชุม 
(ยกเว้นกรณเีร่งด่วน) 
   3) ประชุมเพื่อพิจารณาแกไ้ขข้อร้องเรียน 
   4) ติดตามผลและส ารวจความพึงพอใจต่อ
การบริหารของหลักสตูร ตดิตามผลและแจ้ง
ผลการแก้ไขข้อร้องเรยีนต่อนักศึกษา  
   5) ส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ของหลักสูตรปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 
   6) สรุปผลและสังเคราะห์ปัญหาเพื่อวาง
แผนการป้องกันการเกิดซ้ า 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการบริหารงานหลักสตูรและ
จัดการข้อร้องเรียนในระดับไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

 
4. อาจารย์ 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์  เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  
1. ระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
   1) วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
   2) เสนอแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
   3) ขออนุมัติแผนการรับและแตง่ตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
   4) ขออนุมัติกรอบอัตราอาจารย์ประจ า
หลักสตูร (กรณีไม่มีกรอบอัตรา) 

อาจารย์ที่มีคณุสมบัติ คณุวุฒิตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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    5) ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
   6) ประเมินผลการรับและแต่งตัง้
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

2. ระบบการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีการด าเนินการดังนี้  
   1) ประชุมเพื่อวางแผนด าเนินการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
งบประมาณ 
   2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองด้านต่างๆ ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
   3) อาจารย์ท ารายงานผลการพฒันา
เสนอ คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร 
   4) ทางสาขาวิชาน าผลที่ได้มาเขา้ที่
ประชุมเพื่อสรุปผลและวางแผนในการ
พัฒนาในปีต่อไป 

แผนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 3. ระบบการส่งเสรมิและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูรมีกระบวนการดังนี้  
   1) การวางแผนงบประมาณและแนว
ทางการพัฒนาอาจารย์ในแผนปฏบิัติงาน
ของสาขาวิชา 
   2) ส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง 
   3) ให้อาจารย์ส่งแผนการพัฒนาตนเอง 
ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด เพื่อให้
กรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา 
  4) อาจารย์ที่พัฒนาตนเองแล้ว รายงาน
ผล 
  5) สรุปผลและวางแผนในการพัฒนาในปี
ต่อไป 
 
 
 
 
 

แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
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4.2 คุณภาพอาจารย์และ 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์  
    1. ระบบการพัฒนาอาจารย์
ใหม้ีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 
 

1. ประชุมวางแผนเพื่อส่งเสรมิใหอ้าจารย์
ผลิตผลงานทางวิชาการ 
2. ส ารวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์
แต่ละท่าน ความต้องการในการพฒันา
ผลงาน 
3. ส่งเสรมิสนับสนุนให้อาจารย์ด าเนินการ
จัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

    2. ระบบการพัฒนาอาจารย์
ด้านการต่อยอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ  

1. ประชุมวางแผนการวิธีการด าเนินการ
ส าหรับการพัฒนาอาจารย์ในด้านการต่อ
ยอดองความรู้และพัฒนาประสบการณ์ใน
ศาสตร์ของตนเอง 
2. ส ารวจความต้องการของอาจารย์เพื่อ
การส่งเสริม สนับสนุน ในรูปแบบต่างๆ  
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนา
ตนเองในด้านการต่อยอดความรู้ และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การอบรม การศึกษาระยะสั้น การศึกษาดู
งาน เป็นต้น  

อาจารยไ์ด้รับการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบต่างๆ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ
ดังนี้ 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. การออกแบบหลักสตูร และ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 

   1) หลักสูตรฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาหลักสตูร 
   2)  จัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนา
หลักสตูร 
   3) ศึกษาและส ารวจข้อมลูเพื่อการพัฒนา
หลักสตูร 
   4) จัดท าร่างหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อ
เตรียมการวิพากษ์หลักสตูร  
   5) ก าหนดและท าค าสั่งแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ 
เพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
   6) ด าเนินการวิพากษ์หลักสตูร 
   7) ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร 
   8)  น าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง  

รายละเอียดเอกสารหลักสูตร มคอ. 2  
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 หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย และพิจารณา

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 

2. การปรับปรุงหลักสตูรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตาม
ข้อก าหนดการด าเนินการทุกปีการศึกษา  
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย (โดยเลือก
อย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคการศึกษา 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
ช้ีแจงกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้มีความทันสมัย 
4) อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล้องและทันสมัยกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

มคอ.3 ที่มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
ให้มีความทันสมัย 

3. การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การจัดผู้สอนตามกระบวนการ ดังนี้  
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม 
เพื่อก าหนดผูส้อนประจ ารายวิชา ซึ่งพิจารณา
จากข้อมูลต่างๆ คือ ความรู้และความสามารถ 
ประสบการณ์การสอน ความเช่ียวชาญใน
รายวิชา ฯลฯ จ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดให้
เป็นไปตามภาระหน้าท่ีหลัก ซึ่งก าหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2) หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการเรียน
ผ่ า น ร ะ บ บ บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
(www.reg.su.ac.th) ของมหาวิทยาลัย 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผู้สอน
รับทราบและผูส้อนจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ. 
4 ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา ภายในระยะเวลาที่คณะวิชา
ก าหนด 

ตารางสอนและรายชื่อผู้สอน 

4. การก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

การก ากับติดตามการจัดท ามคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ตามกระบวนการดังนี ้
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
ตรวจสอบ มคอ.3 และ 4 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตาม มคอ.2 
ของหลักสูตร และรายงานผลของรายวิชาจาก 

เอกสาร มคอ. 3 และ 4  ตามรายวิชา
ที่เปิดการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 มคอ.5 ของภาคการศึกษาท่ีผ่านมา (ในกรณีที่

มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นแล้ว) 
โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้อง
ค านึ งถึงการบูรณาการงานวิจัย  บริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2) ผู้ ส อน ป รั บ แ ก้  ม ค อ .3 แ ล ะ  4 ต าม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วน าเสนอต่อ
คณะฯ และน าเผยแพร่ในระบบบริหาร
การศึกษา 

 

5. การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบรูณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
อาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อช้ีแจง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ 4 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท า
โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  โดยการบูรณาการงานวิจัย หรือ
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ห รื อ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และระบุการปฏิบัติ หรือการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ไว ้
4)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการทางสังคม หรือการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
5.2  การประเมินผลผู้เรียน  
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประเมินผลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment 
for learning) ซึ่งด าเนินการดังนี้  
1) ผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผู้เรียน
ตามที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ. 4 ทั้งนี้ 
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
2) ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้
และจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่คณะวิชาก าหนด  
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแต่ละรายวิชา และพิจารณาทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประเด็นใน
การพิจารณาได้แก่ 
    3.1 ผลการเรียน อาจารยผ์ู้สอนจะต้อง
รายงานผลคะแนนและรายงานผลการตัด
เกรดโดยระบุว่าเป็นระบบอิงเกณฑ์หรืออิง
กลุ่ม 

3.2 ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้องกับรายวิชา โดย
พิจารณาจาก มคอ. 3 ,4 ,5 และ 6 และ
หลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่หลักสูตรระบุ
ไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
4) ผู้ ส อ น ป รั บ แ ก้  ม ค อ .5 แ ล ะ 6  ต า ม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่งหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

ผู้เรยีนมีผลการเรียนรู้และคณุลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. การตรวจสอบการประเมินผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 
3. การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 
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มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 5) หลักสูตรน าผลการประเมินผลการเรยีน

เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับคณะฯ
เพื่อทวนสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะแจ้งผล
การประเมินผลการเรยีนรู้ให้แก่นักศึกษา
ได้รับทราบผา่นระบบบริหารการศกึษา 

 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร  ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพ ดังนี้  
 

มาตรฐาน/เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1) ระบบการด าเนินงานของภาควชิา/
คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิง่
สนับสนุนการเรยีนรู ้

ระบบการด าเนินงาน 
1) ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่ อ
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมในการจัดการเรียนการ
สอนน าเสนอข้อมูลต่อคณะวิชา 
2) หลักสูตรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ด้านการ
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้
อาจารย์รับผิดชอบการแจ้งต่อคณะเมื่อพบ
สิ่งของช ารุดเสียหายหรือขาด 
    3 ) ส ารวจความต้องการและประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
4) กรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อน าผลความ
ต้องการและความพอใจต่อการจัดการสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้มา สรุปผล ทบทวนและ
เสนอคณะวิชา 
   5) การติดตามผลการด าเนินงานของคณะ
วิชาในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และความ
พึ งพอใจต่ อการจัดการข้อร้องเรียนของ
อาจารย์และนักศึกษา  
5) วางแผนการด าเนินงานต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อ
สิ่งสนับการเรียนรู้ในระดับไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5 

     2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :ระดับ 
 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี2560 ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี2560 ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ(ข้อที่1– 5) (ตัว)ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้(ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 
  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 – 5  และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
 



93 
 

 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
  (2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เนต ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 
  (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
  (3)  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  (2)  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
  (3)  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น   
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
   คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตประกอบการประเมิน 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
  (1)  ติดตามบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้างและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดย แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 
  (2)  ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือที่
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 
   จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถ
ปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดท้ันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
   การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงมาก และมีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรจะท า
ทุก 5 ปีเมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จ าเป็นใน
การปรับปรุง 
  (2)  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
   (3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 


