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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา พระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่ อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่ อภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)
B.A. (Psychology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มเปิ ดสอนภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2555
คณะกรรมการวิชาการให้ ความเห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 3/2555 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั หิ ลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 5/2555 วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ. ........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักจิตวิทยาในหน่วยงานหรื อองค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชน
(2) เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคลหรื อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
(3) เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั กิ ารวิจยั
(4) เจ้ าหน้ าที่หรื อบุคลากรในบริษัทด้ านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
9. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจ าตั ว บั ต รประชาชน ต าแหน่ งและคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวกันยารัตน์ สอาดเย็น
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
(2) นางสาวอุรปรี ย์ เกิดในมงคล
ตาแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2549)
กศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ (2545)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็ นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติฉ บับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่ ก ล่าวถึ ง การเปลี่ ยนแปลงภายใต้ ก ระแส
โลกาภิวตั น์ และผลต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ซึ่งก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นในระดับโลก
และในประเทศ จากภาวะดังกล่าวจึงจาเป็ นต้ องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ มี
ภูมิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อาจเกิดปั ญหาในหลาย ๆ
ด้ านที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ด้ วยเหตุนี ้บุคลากรทางจิตวิทยาจึงนับว่ามีบทบาทสาคัญในการนาองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ดังนันการผลิ
้
ตบุคลากรทางจิตวิทยาจึงมีความ
สอดคล้ องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ม่งุ เน้ น
การผลิตบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ที่มีความชานาญในวิชาชีพและสามารถนาความรู้มาใช้ ในการปฏิบตั งิ านให้
เกิดประโยชน์กบั สังคมและเทศชาติได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร เป็ นไปตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ที่กล่าวถึง การพัฒ นาประเทศให้
มัน่ คง สังคมสงบ สันติ และประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลงทังภายในและ
้
ภายนอกที่คาดการณ์ ได้ ยากและมีแนวโน้ มรุนแรงทัง้ ด้ านการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงต้ องเร่งสร้ างภูมิค้ มุ กันและเสริ มรากฐานของประเทศ
ด้ านต่าง ๆ ให้ เข้ มแข็ง รวมทัง้ สร้ างโอกาสให้ ประเทศสามารถเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป โดยให้ ความสาคัญกับ
ยุทธศาสตร์ ที่มีลาดับความสาคัญ สูง ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ น
ธรรมในสังคม (2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน (3) ยุทธศาสตร์
การสร้ างสมดุลและความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตร์ การสร้ างเศรษฐกิจฐานความรู้ และ
การสร้ างปั จจั ย แวดล้ อม (5) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ างความเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค และ
(6) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้ าใจทางด้ านจิตวิทยาจึงมีความสาคัญและสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ข้างต้ น เนื่องจากบัณฑิตเหล่านี ้
จะเป็ นผู้ที่สามารถนาองค์ความรู้มาใช้ ในการป้องกัน ตลอดจนแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่ง
เป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ คนในประเทศเข้ มแข็งและพร้ อมที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดขึ ้น

12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
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จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้ การพัฒนาหลักสูตร
ต้ องเป็ นไปในเชิงรุ ก โดยคานึงถึงภาวะการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผลกระทบที่ เกิดจากปั ญหาต่าง ๆ เป็ น
สาคัญ หลักสูตรนี ้จึงมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชานาญทางจิตวิทยาอย่างมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
เพื่อให้ สามารถปฏิบตั งิ านทางจิตวิทยาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้ องการของสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งเน้ นสู่ความเป็ นเลิศทางด้ านศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริ มการผลิต
บัณฑิตที่มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันการผลิ
้
ตบัณฑิต
ของหลักสูตรจึงคานึงถึง การบูรณาการศาสตร์ ต่าง ๆ มาใช้ ในการหล่อหลอมบัณ ฑิต ให้ มีความรอบรู้ ทาง
วิชาการ ตลอดจนมีความยึดมั่นในคุณ ธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบ ให้ การบริ การทางวิชาการแก่
สังคมและเป็ นผู้สร้ างสรรค์ผลงานวิจยั เพื่อตอบสนองความต้ องการของสังคม เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่
ชุมชนและรองรับการแข่งขันทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน จานวน 22 รายวิชา ดังนี ้
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 18 รายวิชา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
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)
083 101 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
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083 102
083 103
083 104
083 105
084 101
084 102
084 103
084 104
084 105

(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
สิ่งแวดล้ อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่กาหนดโดยคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 4 รายวิชา
465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)

466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
467 253 ชุมชนศึกษา
2(2-0-4)
(Community Studies)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น จานวน 2 รายวิชา ดังนี ้
463 101 จิตวิทยาเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Psychology)
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463 106 จิตวิทยาเด็ก
(Child Psychology)
463 108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
(Psychology of Adulthood and Old Age)
463 116 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
463 218 ภาวะบกพร่องในการเรี ยนรู้
(Learning Disabilities)

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
6
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2(2-0-4)
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หลัก สูต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าจิ ต วิท ยา มุ่ง จัด การศึก ษาในสาขาวิช าจิ ต วิ ท ยาให้ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เป็ นแหล่งค้ นคว้ าวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ทางจิตวิทยา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความชานาญในวิชาชีพ จิตวิทยา สามารถค้ นคว้ าและวิเคราะห์ความรู้ มีทักษะการคิด ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้ นให้ บณ
ั ฑิตเป็ นผู้มีความรู้
ทางจิตวิทยา สามารถค้ นคว้ า วิจยั พัฒนา เชื่อมโยงองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ ความรู้ทางจิตวิทยาในการ
เสริ มสร้ างคุณ ภาพชีวิต การใช้ ความรู้ ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ กับตนเองและผู้อื่น ได้ อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้ อ งค์ ค วามรู้ ในการปฏิ บัติง านทางจิ ต วิท ยาในหน่ วยงานทั ง้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ความชานาญทางจิตวิทยาอย่างมีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
1.3.2 เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิตให้ สามารถค้ นคว้ า วิจัย พัฒ นาและเชื่ อมโยงองค์ความรู้ ทางจิตวิทยากับ
ศาสตร์ อื่น ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบตั งิ านทางจิตวิทยาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ให้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด ภายในระยะเวลา 5 ปี

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
สกอ. ที่เปลี่ยนแปลง
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ
สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ต้ องการของหน่วยงาน องค์กร
ตลาดแรงงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี และสถานประกอบการ
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
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หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาที่มีตอ่ หลักสูตร
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของคณาจารย์สาขาวิชา
จิตวิทยาที่มีตอ่ หลักสูตร

มคอ. 2
3. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของบัณฑิต
4. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
แผนการส่งเสริมการเรี ยนการสอนที่ 1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่
1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญภายใน
อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการ ทักษะแก่คณาจารย์
ระยะเวลา 5 ปี
เรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
2. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนต่อ
สาคัญ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง
สนับสนุนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
3. ผลการประเมินการจัดการเรี ยน
อย่างต่อเนื่อง
การสอน และกิจกรรมทางวิชาการ
3. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่ และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
เน้ นทักษะการเรี ยนรู้ทงั ้ 6 ด้ าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจิตวิทยา
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ 1. จานวนโครงการการพัฒนา
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
ที่เน้ นการสอนด้ านคุณธรรม
ทักษะการสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู้ทงั ้ 6 ด้ านตามกรอบ
จริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ การเรี ยนรู้ทงั ้ 6 ด้ าน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทางปัญญา ด้ านทักษะ
2. ระดับความพึงพอใจของ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
นักศึกษาต่อทักษะการสอนของ
ภายในระยะเวลา 5 ปี
สภาพแวดล้ อมและระดับสากล
อาจารย์ที่มงุ่ ผลการเรี ยนรู้ทงั ้ 6
ด้ วยความรับผิดชอบ ด้ านทักษะ ด้ าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ านทักษะการเป็ นผู้นา การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจิต
ปัญญา
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
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จัดการศึกษาในระบบหน่วยกิตทวิภาค ข้ อกาหนดต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนภาคการศึ ก ษาพิ เศษฤดู ร้ อน ทั ง้ นี ข้ ึ น้ อยู่ กั บ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า
โดยได้ รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรื อเป็ นไป
ตามระเบียบการคัดเลือกของคณะศึกษาศาสตร์ และ/หรื อมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2.3 มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นครบถ้ วนตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนด
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ปัญหาที่เกิดขึ ้นของนักศึกษาแรกเข้ าคือ ปัญหาในเรื่ องการปรับตัว
นัก ศึก ษาที่ เข้ า มาศึก ษาในสาขาวิช าจิ ต วิ ท ยาจะมี ปั ญ หาในเรื่ อ งการปรั บ ตัวในการเรี ย นใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง จะเน้ นการศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และการปรั บ ตั ว เข้ ากั บ เพื่ อ น ตลอดจน
สภาพแวดล้ อม การดาเนินชีวิต และการทากิจกรรมในมหาวิทยาลัย

2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ภาควิชาได้ จดั ให้ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ คาปรึกษา และคาแนะนาในเรื่ องการปรับตัวใน
การเรี ยน การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีระบบรุ่นพี่ที่คอยให้ คาแนะนาและช่วยดูแลน้ องใหม่ด้วย
2.5 แผนการรั บนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
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ชัน้ ปี ที่

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
ชันปี
้ ที่ 1
35
35
35
35
35
ชันปี
้ ที่ 2
35
35
35
35
ชันปี
้ ที่ 3
35
35
35
ชันปี
้ ที่ 4
35
35
รวม
35
70
105
140
140
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
35
35
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
ค่าบารุงการศึกษา
70,000 140,000 210,000 280,000 350,000
ค่าลงทะเบียน
560,000 1,120,000 1,680,000 2,240,000 2,800,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4,800,000 4,800,000 5,000,000 5,000,000 5,200,000
รวมรายรับ
5,430,000 6,060,000 6,890,000 7,520,000 8,350,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
ก. งบดาเนินการ
ค่าใช้ จา่ ยบุคลากร
480,000 499,000 518,000
538,000
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ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน
200,000 200,000 200,000
ทุนการศึกษา
50,000
50,000
50,000
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
0
0
0
รวม (ก)
730,000 749,000 768,000
ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
2,000,000 2,000,000 2,000,000
ค่าสิ่งก่อสร้ าง
0
0
0
รวม (ข)
2,000,000 2,000,000 2,000,000
รวม (ก) + (ข)
2,730,000 2,749,000 2,768,000
จานวนนักศึกษา*
160
160
160
ค่าใช้ จา่ ยต่อหัวนักศึกษา
17,062.5 17,181.25
17,300
* หมายเหตุ จานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
ค่าใช้ จา่ ยต่อหัวนักศึกษา (หลักสูตร 4 ปี ) 18,805 บาทต่อปี

200,000
50,000
0
788,000

200,000
50,000
0
809,000

3,000,000
0
3,000,000
3,788,000
160
23,675

3,000,000
0
3,000,000
3,809,000
160
23,806.25

2.7 ระบบการศึกษา
[]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

แบบชันเรี
้ ยน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก ( E-learning)
แบบทางไกลอินเตอร์ เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก)

3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่ น้อยกว่ า 128 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่ น้อยกว่ า 31 หน่ วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
จานวน 9 หน่วยกิต
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1.2 วิชาบังคับเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2.1 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
กลุม่ ละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.2 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
กลุม่ ละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.3 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ กลุม่ ละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.3 วิชาเลือกที่กาหนดโดยคณะวิชา
จานวน 10 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่ น้อยกว่ า 91 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน 61 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้ เป็ นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ ละสามหลัก
- เลขสามหลักแรก เป็ นเลขประจาหน่วยงานหรื อกลุม่ วิชาที่รับผิดชอบรายวิชานัน้ ๆ ดังนี ้
081 - 084 วิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
463
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
465
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
466
สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์
467
สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
- เลขสามหลักหลัง เป็ นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี ้
- หลักแรกของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ระดับชันปี
้ ที่นกั ศึกษาปกติควรเรี ยนได้ คือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 4
- หลักที่สองของเลขสามหลักหลัง หมายถึง กลุม่ ของรายวิชา
- หลักสุดท้ ายของเลขสามหลักหลัง หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา

3.1.3.2 การคิดหน่ วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กหรื อทดลองหรื อปฏิบตั กิ าร 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรื อ 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชัว่ โมงบรรยาย (บ) ชัว่ โมงปฏิบตั ิ
(ป) และชัว่ โมงที่นกั ศึกษาต้ องศึกษาด้ วยตนเองนอกเวลาเรี ยน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้ วหารด้ วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด
ดังนี ้
จานวนหน่วยกิต = บ + ป + น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้ วยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยูน่ อกวงเล็บ เป็ นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน้
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยูใ่ นวงเล็บบอกรายละเอียดดังนี ้
เลขตัวที่สองบอกจานวนชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชัว่ โมงปฏิบตั ติ อ่ สัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชัว่ โมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา ประกอบด้ วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่ น้อยกว่ า 31 หน่ วยกิต
1.1 วิชาบังคับ จานวน 9 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)

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

1.2 วิชาบังคับเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
(ให้ เลือกจากรายวิชาทัง้ 3 กลุ่มวิชา กลุ่มละไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
13
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082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)

083 101
083 102
083 103
083 104
083 105

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)

1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิ่งแวดล้ อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
084 104 คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 รายวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดโดยคณะศึกษาศาสตร์ จานวน 10 หน่ วยกิต
465 258 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
467 253 ชุมชนศึกษา
2(2-0-4)
(Community Studies)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ไม่ น้อยกว่ า 91 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ จานวน 61 หน่ วยกิต
463 101 จิตวิทยาเบื ้องต้ น
(Introduction to Psychology)
463 102 สุขภาพจิต
(Mental Health)
463 116 จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
463 203 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
463 204 จิตวิทยาอปกติ
(Abnormal Psychology)
463 205 สรี รจิตวิทยา
(Physiological Psychology)
463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
(Psychology of Personality)
463 207 การจูงใจ
(Motivation)
463 208 จิตวิทยาการเรี ยนรู้
(Psychology of Learning)
463 209 การให้ การปรึกษาเบื ้องต้ น
(Introduction to Counseling)
463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื ้องต้ น
(Introduction to Psychological Testing)
463 212 การปรับพฤติกรรม
(Behavior Modification)
463 301 การวิจยั พฤติกรรมเบื ้องต้ น
(Introduction to Behavioral Research)
463 302 สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางจิตวิทยา
(Statistics for Psychological Research)
463 305 จิตวิทยาการทดลองเบื ้องต้ น
(Introduction to Experimental Psychology)
463 306 ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา
(Ethical Issues in Professional Psychology)
463 307 การฝึ กงานจิตวิทยาเบื ้องต้ น
(Preliminary Practicum in Psychology)
463 401 การวิจยั รายบุคคล
(Individual Research)
463 402 สัมมนาจิตวิทยา
(Seminar in Psychology)
463 403 การฝึ กงานจิตวิทยา
(Practicum in Psychology)
2.2 วิชาเอกเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
463 103 ประวัตจิ ิตวิทยา
(History of Psychology)
463 104 กลุม่ สัมพันธ์
(Group Dynamics)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
4(0-8-4)
3(2-2-5)
6(0-12-6)

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

มคอ. 2
463 105 การรับรู้
(Perception)
463 106 จิตวิทยาเด็ก
(Child Psychology)
463 107 จิตวิทยาวัยรุ่น
(Adolescent Psychology)
463 108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
(Psychology of Adulthood and Old Age)
463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
(Psychology of Exceptional Children)
463 110 การพัฒนาตน
(Self Development)
463 111 จิตวิทยาสภาวะแวดล้ อม
(Environmental Psychology)
463 112 จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม
(Psychology of Moral Development)
463 113 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
(Psychology of Interpersonal Relations)
463 114 จิตวิทยาครอบครัว
(Family Psychology)
463 115 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างเพศ
(Psychology of Gender Differences)
463 117 เด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
(Gifted and Talented Children)
463 211 การให้ การปรึกษาเป็ นกลุม่
(Group Counseling)
463 213 ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น
(Behavioral Problems of Children and Adolescents)
463 214 จิตวิทยาประยุกต์
(Applied Psychology)
463 215 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื ้องต้ น
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2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2

463 216
463 217
463 218
463 219
463 221
463 303
463 304

(Introduction to Industrial and Organizational Psychology)
จิตวิทยาผู้บริโภค
(Consumer Psychology)
จิตวิทยาข้ ามวัฒนธรรม
(Cross-Cultural Psychology)
ภาวะบกพร่องในการเรี ยนรู้
(Learning Disabilities)
การอ่านเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา
(Readings for Psychological Studies)
การศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study)
การประเมินทางจิตวิทยา 1
(Psychological Assessment I)
การประเมินทางจิตวิทยา 2
(Psychological Assessment II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี จานวน ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ ตามความถนัด
และความสนใจ
หมายเหตุ การนับหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา ให้ นบั เป็ นรายวิชา จะแยกนับหน่วยกิตรายวิชาใดรายวิชา
หนึง่ ไปไว้ ทงสองหมวดวิ
ั้
ชาไม่ได้

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
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รหัสวิชา
081 101
081 102
463 101
467 253

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
จิตวิทยาเบื ้องต้ น
ชุมชนศึกษา
เลือกจากรายวิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
9
20

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
081 103
463 102
463 116

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สุขภาพจิต
จิตวิทยาพัฒนาการ
เลือกจากรายวิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เลือกจากรายวิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ
เลือกจากรายวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3
3
3
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
463 203
463 205

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาสังคม
สรี รจิตวิทยา
19

จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ. 2
463 206
463 208
466 221

จิตวิทยาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาการเรี ยนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
เลือกจากรายวิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ
เลือกจากรายวิชาเลือกเสรี
รวมจานวน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
21

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
463 204
463 207
463 210
465 258
466 222

ชื่อรายวิชา
จิตวิทยาอปกติ
การจูงใจ
การทดสอบทางจิตวิทยาเบื ้องต้ น
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
เลือกจากรายวิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
6
20

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
463 209
463 301

ชื่อรายวิชา
การให้ การปรึกษาเบื ้องต้ น
การวิจยั พฤติกรรมเบื ้องต้ น
20

จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มคอ. 2
463 302

สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางจิตวิทยา
เลือกจากรายวิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

3(2-2-5)
9
18

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
463 212
463 305
463 306
463 307

ชื่อรายวิชา
การปรับพฤติกรรม
จิตวิทยาการทดลองเบื ้องต้ น
ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา
การฝึ กงานจิตวิทยาเบื ้องต้ น
เลือกจากรายวิชาเอกเลือกหมวดวิชาเฉพาะ
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
9
19

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
463 401
463 402

ชื่อรายวิชา
การวิจยั รายบุคคล
สัมมนาจิตวิทยา
21

จานวนหน่ วยกิต
4(0-8-4)
3(2-2-5)

มคอ. 2
รวมจานวน

7

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
463 403

ชื่อรายวิชา
การฝึ กงานจิตวิทยา
รวมจานวน

จานวนหน่ วยกิต
6(0-12-6)
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)
22

มคอ. 2
(Thai for Communication)
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวคิ ด ของการสื่ อ สาร ทั ก ษะการใช้ ภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อสารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์ เพื่อใช้ ในการดาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึ ก ทัก ษะภาษาอัง กฤษทัง้ 4 ด้ าน โดยฝึ ก การฟั ง และการพู ด ในชี วิ ต ประจ าวัน และใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ฝึ กอ่านเพื่อความเข้ าใจ สามารถสรุ ปใจความสาคัญ ฝึ กเขียนในระดับย่อ
หน้ า และสามารถใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง

081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skill Development)
การฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน โดยฝึ กการอ่านและพูด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่
อ่าน สามารถนาข้ อมูล ที่ได้ จากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟั งจับใจความและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง

082 101

มนุษย์กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสาคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาล
ใจ วิวัฒ นาการของผลงานศิล ปะในด้ า นทัศ นศิล ป์ ศิล ปะการแสดง และดนตรี จ ากอดี ต ถึ ง
ปัจจุบนั ทังนี
้ ้ โดยครอบคลุมประเด็นสาคัญต่อไปนี ้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะใน
ฐานะสื่ อความคิด อารมณ์ คติความเชื่ อ และการสะท้ อนภาพสัง คม วิธี การมองและชื่ นชม
ผลงานศิลปะจากแง่มมุ สุนทรี ยศาสตร์ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม

082 102

มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒ นาการของมนุษ ย์ แ ละบทบาทของมนุษ ย์ ในการสร้ างสรรค์ ทัง้ สิ่ ง ที่ เป็ น นามธรรมและ
รู ปธรรม ซึ่งเป็ นรากฐานของความเจริ ญของสังคมมนุษย์ในด้ านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากโบราณ
สมัย มาถึ ง ปั จ จุ บัน โดยให้ ความส าคัญ แก่ ป ระเด็ น ส าคัญ ดัง ต่ อ ไปนี ้ ปั จ จัย ที่ เอื อ้ ต่ อ การ
23

มคอ. 2
สร้ างสรรค์ กระบวนการสร้ างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้ างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบ
ต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทัง้ นี ้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริ ทัศน์ประวัติศาสตร์
และจากมุมมองของศาสตร์ ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
082 103

ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง ความรู้
คุณ ค่าทางจริ ยธรรมและความงาม การคิ ดอย่างมีเหตุผล เพื่ อให้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ประเด็น ปั ญหาร่วมสมัย อันจะนาไปสู่การสร้ างสานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

082 104

อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคาว่า อารยธรรม รูปแบบและปั จจัยพืน้ ฐานที่นาไปสู่กาเนิ ด ความรุ่งเรื องและ
ความเสื่อมของอารยธรรมสาคัญของโลกในแต่ละยุคสมัย กระบวนการสั่งสมความเจริ ญที่มา
จากความคิดสร้ างสรรค์ การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ
ทังในด้
้ านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็ นระบบการเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม
ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึง่ ยังคงมีคณ
ุ ปู การต่อสังคมมนุษย์ในปัจจุบนั

082 105

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื น้ ฐานและวิวัฒ นาการของอารยธรรมไทย ภูมิ ห ลังทางด้ านประวัติศ าสตร์ การสร้ างสรรค์
ค่านิ ยม ภูมิ ปั ญ ญาไทย และมรดกทางวัฒ นธรรม โดยครอบคลุม ภาษา วรรณกรรม ศิลปะ
ศาสนา การเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ และสังคม รวมทัง้ ผลกระทบของวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

083 101

มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อมและภู มินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ ของ
การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ เกิดความสมดุลแห่งธรรมชาติ ปัจจัยที่นาไปสูค่ วามเสื่อมโทรม
ของสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตของปัญหาในปัจจุบนั แนวโน้ มใน
24

มคอ. 2
อนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้ อม
เพื่อนาไปสูส่ งั คมแบบยัง่ ยืน
083 102

จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษย์ในด้ านพัฒ นาการ พัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่าง
บุค คล การสื่ อ สาร สัม พัน ธภาพระหว่างบุค คล หลัก การจูง ใจและการให้ ก าลัง ใจ อารมณ์
การควบคุมอารมณ์ และการจัดการความเครี ยด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นา
การทางานเป็ นหมูค่ ณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนและสร้ างสรรค์คณ
ุ ภาพชีวิต

083 103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัย และความส าคัญ ของค าว่า การจัด การ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิ ง
ปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื ้อต่อความสาเร็ จในการดาเนินชีวิต การประกอบกิจหรื อ
ภารกิ จ ใด ๆ ก็ ต ามของปั จ เจกบุคคล องค์กรและสังคมให้ ลุล่วงไปอย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ทัง้ นี ้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้ วยจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
กาหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริ หารทรัพยากร
และการติดตามประเมินผล

083 104

กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็ นมาของกีฬา เรี ยนรู้ ฝึ กฝน พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาท
ของผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล
เบื อ้ งต้ น รวมถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ก ารเป็ น นัก กี ฬ าและผู้ช มที่ ดี ประโยชน์ ข องกี ฬ าที่ มี ต่อ การ
เสริมสร้ างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรื อกีฬาสมัยนิยมหนึง่ ชนิดกีฬา

083 105

การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้ าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการบทบาท
ของภาครั ฐ ภาคประชาสัง คม วิ เคราะห์ ให้ เห็ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งกลไกทางการเมื อ ง
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มคอ. 2
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ
โลกาภิวตั น์ที่มีตอ่ ระบบการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับความต้ องการอาหารของร่ างกาย องค์ประกอบอาหาร สุขลักษณะของ
อาหารกับ สุข ภาพ อาหารที่ ไม่ไ ด้ สัดส่ว นกับ โรค อุป นิ สัยการรั บ ประทานอาหารกับ สุข ภาพ
ปัญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเปื อ้ น สารถนอมอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ ความ
ปลอดภัยด้ านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค

084 102

สิ่งแวดล้ อม มลพิษ และพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการ
มลพิษด้ านต่าง ๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้ พลังงานและการจัดการ

084 103

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความส าคัญ ของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในปั จจุบัน
แนวโน้ ม ในอนาคต ความรู้ พื น้ ฐาน การประยุก ต์ใช้ อ ย่า งสร้ างสรรค์ การรั ก ษาความมั่น คง
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้ อง

084 104

คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจานวนจริ ง ตรรกวิทยา ความน่าจะเป็ น ประเภทของข้ อมูล สถิติพรรณนา เลขดัชนี
ดอกเบี ้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย

084 105

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

มคอ. 2
ปรัช ญา แนวคิด และการสร้ างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ในปั จ จุบัน และอนาคต
การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
465 258

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
(Writing for Communication)
หลักการใช้ ถ้อยคา ส านวน โวหารและมารยาทในการใช้ ภ าษาเพื่ อสื่ อสารในชี วิตประจ าวัน
ฝึ ก ฝนการเขี ย นแบบต่ า ง ๆ การเขี ย นค าร้ อง ค าชี แ้ จง อนุ ทิ น เล่ า เรื่ อ งแสดงความยิ นดี
แสดงความเสียใจ ฯลฯ และพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน

466 221

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes I)
การอ่านบทความ ตารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแต่ละสาขาวิชาเอก
นาข้ อมูลที่ได้ จากการอ่านมาอภิปราย นาเสนอข้ อมูลปากเปล่าอย่างเป็ นวิชาการ

466 222

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes II)
การอ่านบทความ ตารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแต่ละสาขาวิชาเอก
นาข้ อมูลที่ได้ จากการอ่านมาเขียนโครงร่างและเขียนรายงานนาเสนองานเขียนอย่างเป็ นทางการ

467 253

ชุมชนศึกษา
2(2-0-4)
(Community Studies)
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้ านกายภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง บุค คลส าคัญ ประชากรและสิ่ง แวดล้ อมตลอดจนปั ญ หาและการวางแผนเพื่ อ
พัฒนาชุมชน
มีการศึกษานอกสถานที่

หมวดวิชาเฉพาะ
463 101 จิตวิทยาเบื ้องต้ น

3(3-0-6)
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มคอ. 2
(Introduction to Psychology)
พื ้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา พฤติกรรมและการ
ก่อให้ เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู้ บุคลิกภาพ
ความขัดแย้ ง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนาวิชาจิตวิทยาไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ
463 102 สุขภาพจิต
3(3-0-6)
(Mental Health)
ความหมาย ประวัติและพัฒ นาการเกี่ ยวกับสุขภาพจิ ตทัง้ ในสากลและในประเทศไทย การ
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาสุขภาพจิตในสถานการณ์ ปัจจุบนั ได้ แก่ ปั ญหาครอบครัว เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและสุขภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการอธิบาย
ภาวะสุขภาพจิต ผลกระทบของสุขภาพจิตต่อการปรับตัว คุณภาพชีวิต สุขภาพและการทางาน
ลักษณะการป่ วยทางจิตประเภทต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพจิต
แนวทางการศึกษาและการวิจยั ทางสุขภาพจิต
463 103 ประวัตจิ ิตวิทยา
2(2-0-4)
(History of Psychology)
ความเป็ น มาและแนวคิด หลัก ของจิ ต วิ ท ยากลุ่ม ต่าง ๆ เปรี ย บเที ย บความแตกต่า งและการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในอดีตจนถึงปัจจุบนั
463 104 กลุม่ สัมพันธ์

3(3-0-6)

(Group Dynamics)
องค์ประกอบและพัฒ นาการของกลุ่ม การปฏิบัติงานและการปรับตัวของสมาชิกในกลุ่ม การ
สร้ างความยึดเหนี่ยวผูกพันในกลุ่ม การใช้ กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
463 105 การรับรู้
2(2-0-4)
(Perception)
ระบบการรับรู้ การรู้สกึ และการรับรู้ การเรี ยนรู้และการรับรู้ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
หลักการจัดระบบการรับรู้ ความคงที่ของการรับรู้ ภาพลวงตา การรับรู้ พิเศษ การรับรู้ ที่มีต่อ
ตนเองและการรับรู้ทางสังคม
463 106 จิตวิทยาเด็ก
(Child Psychology)

3(3-0-6)
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มคอ. 2
การเตรี ยมความพร้ อมของการเป็ นพ่อแม่ พัฒ นาการตังแต่
้ ปฏิสนธิจนถึงช่วงก่อนวัยรุ่ นในด้ าน
ต่าง ๆ ในแต่ล ะช่วงวัย และทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อง บทบาทของครอบครัว โรงเรี ยนและครู รวมทัง้
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในด้ านต่าง ๆ รวมทังแนวทางการป้
้
องกันและ
แก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก
463 107 จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Adolescent Psychology)
พัฒ นาการทางร่ างกาย และจิตใจของวัยรุ่ น งานพัฒ นาการ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ
และการปรับตัวตามวัย ปั ญ หาและความต้ องการด้ านต่าง ๆ ของวัย รุ่ น การจัด กิ จ กรรมใน
โรงเรี ยนและในชุมชนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของวัยรุ่น
463 108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
3(3-0-6)
(Psychology of Adulthood and Old Age)
พัฒ นาการทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ของคนวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ
ทฤษฎีพฒ
ั นาการที่เกี่ยวข้ องกับงานพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและการปรับตัว
ตามวัย ปั ญหาของคนวัยนี ้ และศักยภาพตามวัย เน้ นบทบาทของวัยผู้ใหญ่ที่มีการเสริมสร้ างและ
พัฒนาคนและสังคม
463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
(Psychology of Exceptional Children)
แนวคิดและความหมายของเด็กพิเศษ การวิเคราะห์สาเหตุของความผิดปกติและพัฒนาการของ
ความผิดปกติ การจาแนกประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษกลุ่มต่ าง ๆ แนวคิด
และแนวปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษแต่ละกลุ่ม นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เด็กพิเศษ บทบาทของผู้ปกครอง ครู และชุมชนต่อการพัฒนาเด็กพิเศษ
463 110 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
(Self Development)
หลั ก การและทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การพั ฒ นาตน การรั บ รู้ และการตระหนั ก ในตน
การฝึ ก ความไวการรู้ สึ ก ในตน การสร้ างศัก ยภาพทางกาย สมองและสุ ข ภาพ การพัฒ นา
กระบวนการคิด และเสริ ม สร้ างเชาวน์ การแสดงออกทางอารมณ์ แ ละเชาวน์ อ ารมณ์ การ
แสดงออกทางบุคลิก การพัฒนาทักษะทางสังคม การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
463 111 จิตวิทยาสภาวะแวดล้ อม
3(3-0-6)
(Environmental Psychology)
แนวคิด ประวัติและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมทังภายในครอบครั
้
วและบริ บทอื่น
ต่อพฤติกรรม อิทธิพลของกลิ่น สี แสงสว่าง เสียง ความเร็ ว การจัดช่องว่าง ภาวะแออัด การ
ครอบครองอาณาเขตต่ อ พฤติ ก รรมและการปรั บ ตัว ทั ง้ ในภาวะปกติ แ ละสภาพแวดล้ อม
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มคอ. 2
การทางาน การพักผ่อนและนันทนาการ การตังและการอพยพถิ
้
่นฐาน การขนส่งและการเดินทาง
การเกิ ด อุบัติ เหตุ ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ และการท างาน การประยุก ต์ ค วามรู้ เพื่ อ การจัด
สภาพแวดล้ อมที่สง่ เสริมคุณภาพชีวิต
463 112 จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Moral Development)
ทฤษฎีด้านพัฒนาการทางจริ ยธรรม กระบวนการเสริ มสร้ างจริ ยธรรมให้ แก่บุคคล ปั จจัยต่าง ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางจริ ยธรรม ตลอดจนศึกษาผลการค้ นคว้ าวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ ในการส่งเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมแก่ผ้ เู รี ยน
463 113 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
(Psychology of Interpersonal Relations)
พื น้ ฐานของการสร้ างสัม พันธภาพระหว่างบุคคล การนาหลักการของความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมาใช้ ในการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพที่ดี การสร้ างบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
463 114 จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Psychology)
โครงสร้ างของครอบครัว การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ มี ผลกระทบต่อชี วิตและความเป็ นอยู่ของ
สมาชิก ลักษณะของครอบครัวที่มีสมรรถนะและการเสริ มสร้ างศักยภาพและความเข้ มแข็งแก่
ครอบครัวเพื่อให้ สามารถเป็ นแหล่งพักพิงที่มนั่ คงและอบอุ่นแก่สมาชิกทุกคน
463 115 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างเพศ
3(3-0-6)
(Psychology of Gender Differences)
ธรรมชาติและพัฒนาการทางเพศ ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย บทบาท
ทางเพศตามสถานภาพและความคาดหวังของสังคม รวมถึงผลของการศึกษาและการวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง

463 116 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
(Developmental Psychology)
พัฒ นาการของมนุษย์ ลักษณะพัฒ นาการโดยทั่วไป ตังแต่
้ ระยะก่อนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ เน้ น
ความสาคัญของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ปั ญหาที่เกิดขึ ้นใน
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มคอ. 2
ทุกขันพั
้ ฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเหล่านันและการส่
้
งเสริ มให้
บรรลุผลพัฒนาการที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้ าน
463 117 เด็กปัญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
(Gifted and Talented Children)
ความหมาย ประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กปั ญ ญาเลิศและมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะทาง แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา ส่งเสริ ม และจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และ
การจัดการศึกษา การสร้ างความตระหนัก ความรู้และความเข้ าใจสาหรับครู พ่อแม่ และผู้บริ หาร
สถานศึกษา การจัดการศึกษาและการวิจัยเกี่ ยวกับเด็กปั ญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะทางในระบบการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ
463 203 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
การน าหลัก การทางจิ ต วิ ท ยามาศึก ษาพฤติ ก รรมบุ ค คลที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ สิ่ ง แวดล้ อมต่า ง ๆ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค คลในสัง คมที่ เป็ นผลมาจากการกระท าของบุ ค คลอื่ น การมี
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม สังคม บทบาทของผู้นาและผู้ตามในสังคม การร่ วมมื อและความ
ขัดแย้ งในสังคม การพัฒนาทัศนคติ และการแก้ ปัญหาสังคมตามหลักการทางจิตวิทยา
463 204 จิตวิทยาอปกติ
3(3-0-6)
(Abnormal Psychology)
ความผิ ดปกติทางพฤติกรรมและจิ ตใจของมนุษ ย์ การจัด จาแนกความผิด ปกติเหล่านัน้ ตาม
หลักการที่เป็ นสากล สาเหตุของความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจ การป้องกัน การแก้ ไข
และการให้ ความช่วยเหลื อ ตลอดจนการมีประสบการณ์ ตรงในการเยี่ยมชมโรงพยาบาลทาง
จิตเวช หรื อการศึกษาจากกรณีตวั อย่าง

463 205 สรี รจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Physiological Psychology)
ระบบประสาทและชีววิทยาที่สมั พันธ์กบั พฤติกรรมและกระบวนการทางจิต เซลล์ประสาท ระบบ
ประสาท ไขสันหลัง สมอง สารชี วเคมี ยาที่ ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ยี นและโครโมโซม ระบบ
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มคอ. 2
ประสาทการเคลื่อนไหว ระบบประสาทภาวการณ์ร้ ูสึกตัว การรู้สึกและการรับรู้ การควบคุมความ
หิวและอิ่ม พฤติกรรมอารมณ์ ชีววิทยาการเรี ยนรู้ การจาและกระบวนการคิด ความผิดปกติของ
พฤติกรรม
463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
(Psychology of Personality)

3(3-0-6)

พัฒ นาการของบุคลิ กภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การนาแนวคิดและหลักการของทฤษฎีมาพัฒ นา
บุคลิกภาพ การฝึ กพัฒนาบุคลิกภาพและผลงานวิจยั ใหม่ ๆ ทางด้ านบุคลิกภาพ
463 207 การจูงใจ
3(3-0-6)
(Motivation)
หลักการและกระบวนการในการจูงใจ ทฤษฎี การจูงใจตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ
ความสาคัญ ของการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์
และสิ่งแวดล้ อมเพื่อเลือกหลักการและกระบวนการในการจูงใจให้ บุคคลกระทาพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมายที่กาหนด
463 208 จิตวิทยาการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Psychology of Learning)
แนวคิดและทฤษฎีการเรี ยนรู้ ประเภทของการเรี ยนรู้ การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ การจา การ
ลืมและการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ การนาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้
มาวิเคราะห์ การจัดการเรี ยนรู้ของหน่วยงานที่มีสว่ นรับผิดชอบจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
463 209 การให้ การปรึกษาเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
(Introduction to Counseling)
ความสาคัญของบริ การให้ การปรึ กษา บทบาทผู้ให้ การปรึกษา กระบวนการและเทคนิคการให้
การปรึ ก ษาเบื อ้ งต้ น ทฤษฎี ก ารให้ การปรึ ก ษาที่ ส าคัญ การน าหลัก การทางจิ ต เวช ทฤษฎี
บุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ ในการให้ การปรึกษา โดยให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์ฝึกให้ การปรึกษา
เป็ นรายกรณี
463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
(Introduction to Psychological Testing)
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มคอ. 2
ประวัติการทดสอบทางจิ ตวิทยา กระบวนการใช้ แบบทดสอบ การสร้ างแบบทดสอบ การหา
คุณภาพของเครื่ องมือ และความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับแบบทดสอบประเภทต่าง ๆ
463 211 การให้ การปรึกษาเป็ นกลุม่
3(2-2-5)
(Group Counseling)
วิชาบังคับก่อน 463 209 การให้ การปรึกษาเบื ้องต้ น
หลักและกระบวนการให้ การปรึ กษาเป็ นกลุ่ม บทบาทผู้ให้ การปรึ กษา บทบาทผู้รับการปรึ กษา
เน้ น พัฒ นาเจตคติ ในการสร้ างเสริ ม ทัก ษะและประสบการณ์ ให้ กับ นัก ศึก ษา การวิ เคราะห์
พฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ การให้ การปรึกษาเป็ นกลุม่
463 212 การปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Behavior Modification)
ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ การนาหลักการเรี ยนรู้มาใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม ตลอดจน
การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมในการทางานด้ านจิตวิทยาและในชีวิตประจาวัน
463 213 ปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Behavioral Problems of Children and Adolescents)
ลักษณะและสาเหตุของปั ญ หาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่ น แนวความคิดทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้ อง แนวทางการแก้ ไขหรื อให้ ความช่วยเหลือ บทบาทของครูและบิดามารดาต่อการแก้ ไข
ปั ญ หาทางพฤติกรรมและการช่วยเหลือส่งเสริ มให้ เด็กและวัยรุ่ นพัฒ นาไปด้ วยดี บทบาทของ
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ดแู ลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
463 214 จิตวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Psychology)
การนาหลักวิชาจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนและการฝึ กอบรม การอุตสาหกรรม การทางานในสถานประกอบการ การธุรกิจ การ
บริ การ การส่งเสริ มสุขภาพ การแพทย์และการพยาบาล กระบวนการยุติธรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน การบาบัดและการให้ การปรึกษา การออกแบบและการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

463 215 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื ้องต้ น
(Introduction to Industrial and Organizational Psychology)
33

3(3-0-6)

มคอ. 2
ความเป็ นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิธีวิทยาการศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ทฤษฎีองค์การ การรวบรวมงานวิจยั พฤติกรรมการทางาน
ในองค์การ การนาจิตวิทยามาประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหา
463 216 จิตวิทยาผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Psychology)
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้บริ โภค ได้ แก่ ปั จจัยด้ านการตลาด
การรับรู้ การตัดสินใจ และลักษณะเฉพาะของผู้บริโภค รวมถึงบทบาทของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ อง
กับพฤติกรรมผู้บริโภค
463 217 จิตวิทยาข้ ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross-Cultural Psychology)
ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อการรู้คดิ บุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของมนุษย์ การปรับตัวเข้ ากับสภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม ปรากฏการณ์ข้าม
วัฒนธรรมตามมุมมองทางจิตวิทยา
463 218 ภาวะบกพร่องในการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Learning Disabilities)
ความเป็ นมาและความหมายของภาวะบกพร่ องในการเรี ยนรู้ สาเหตุ ของความบกพร่องในการ
เรี ย นรู้ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ระดับ ประถมศึก ษาและระดับ มัธ ยมศึก ษา
แนวความคิดทางจิตวิทยาที่นามาประยุกต์ใช้ การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรี ยนรู้
เพื่อให้ ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ บทบาทของครูและผู้ปกครองที่มีต่อเด็กซึ่ง มีความบกพร่ องในการ
เรี ยนรู้
463 219 การอ่านเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
(Readings for Psychological Studies)
พัฒนาทักษะการอ่านเนื ้อหาสาระที่เป็ นประโยชน์จากหนังสือ ตารา บทความ และงานวิจยั ต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจและมุมมองในการศึกษาด้ านจิตวิทยา

463 221 การศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study)

2(1-2-3)
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มคอ. 2
ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึ ก ษาเฉพาะกรณี การใช้
เทคนิคและเครื่ องมือการแนะแนว การรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูล
และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี
463 301 การวิจยั พฤติกรรมเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
(Introduction to Behavioral Research)
หลั ก และวิ ธี ก ารวิ จั ย เบื อ้ งต้ นส าหรั บ ใช้ ในการวิ จั ย ทางพฤติ ก รรมศาสตร์ การใช้ วิ ธี ก าร
วิทยาศาสตร์ ในการวิจัย ประเภทของการวิจัย เครื่ องมื อที่ ใช้ สาหรับการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การสรุปและการเขียนรายงานการวิจยั ตลอดจนการ
ฝึ กหัดทาวิจยั
463 302 สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
(Statistics for Psychological Research)
หลักและวิธี การของสถิติเพื่ อใช้ ในการวิจัย การใช้ สถิติเชิ งพรรณนาและสถิติอนุม านเพื่ อการ
ทดสอบความ แตกต่างระหว่างกลุ่ม รวมถึง การหาความสัม พั น ธ์ ระหว่างตัว แปร และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ทางจิตวิทยา
463 303 การประเมินทางจิตวิทยา 1
3(2-2-5)
(Psychological Assessment I)
วิชาบังคับก่อน 463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื ้องต้ น
แบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงปรนัย โดยให้ นกั ศึกษาได้ ทราบถึงภูมิหลัง หลักการและลักษณะของ
แบบทดสอบเหล่านัน้ เรี ยนรู้วิธีการวัด การตรวจให้ คะแนน การแปลความหมายการวัด และการมี
ประสบการณ์โดยสังเกตการวัดในสภาพการณ์จริง
463 304 การประเมินทางจิตวิทยา 2
3(2-2-5)
(Psychological Assessment II)
วิชาบังคับก่อน 463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื ้องต้ น
แบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงสะท้ อนภาพจิต โดยให้ นกั ศึกษาได้ ทราบถึงภูมิหลัง หลักการ และ
ลัก ษณะพิ เ ศษของแบบทดสอบเหล่ า นั น้ เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารวัด การตรวจให้ คะแนน การแปล
ความหมายการวัด และการมีประสบการณ์โดยสังเกตการวัดในสภาพการณ์จริง
463 305 จิตวิทยาการทดลองเบื ้องต้ น
3(2-2-5)
(Introduction to Experimental Psychology)
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มคอ. 2
หลักและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา ประเภทและรูปแบบของการทดลอง ศึกษาผลการวิจยั ทาง
จิตวิทยาการทดลอง การฝึ กหัดทาการทดลองด้ านจิตวิทยา และการเขียนรายงานการทดลอง
463 306 ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา
2(2-0-4)
(Ethical Issues in Professional Psychology)
ความสาคัญของการมีจริ ยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณใน
วิชาชีพจิตวิทยา ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาด้ านจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบั ติงาน
ทางจิตวิทยาทังในส่
้ วนของการเป็ นนักจิตวิทยาและการเป็ นผู้วิจยั
463 307 การฝึ กงานจิตวิทยาเบื ้องต้ น
2(1-2-3)
(Preliminary Practicum in Psychology)
การฝึ กหัดขันต้
้ นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานจิตวิทยาในหน่วยงานของภาครัฐหรื อเอกชน การสังเกต
และฝึ กใช้ เครื่ องมือทางจิตวิทยา ตลอดจนฝึ กการจัดทาร่างโครงการด้ านจิตวิทยาตามบริบทของ
หน่วยงาน
463 401 การวิจยั รายบุคคล
4(0-8-4)
(Individual Research)
วิชาบังคับก่อน 463 301 การวิจยั พฤติกรรมเบื ้องต้ น
463 302 สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางจิตวิทยา
การเลือกศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเกี่ยวกับจิตวิทยาภายใต้ คาปรึ กษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
463 402 สัมมนาจิตวิทยา
3(2-2-5)
(Seminar in Psychology)
การอภิ ปรายและการวิเคราะห์ แนวคิดทางจิ ตวิทยาสาขาต่าง ๆ และการนาหลักจิ ตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนให้ นกั ศึกษาได้ มีประสบการณ์ในการจัดโครงการสัมมนา
ทางด้ านจิตวิทยา

463 403 การฝึ กงานจิตวิทยา
(Practicum in Psychology)
วิชาบังคับก่อน 463 307 การฝึ กงานจิตวิทยาเบื ้องต้ น
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6(0-12-6)

มคอ. 2
เงื่อนไข : โดยความยินยอมของสาขาวิชาจิตวิทยา
การฝึ กปฏิบตั งิ านจิตวิทยาในหน่วยงานของภาครัฐหรื อเอกชน โดยจะต้ องปฏิบตั งิ านและจัด
กิจกรรมตามข้ อกาหนดของภาควิชา

37

มคอ. 2

ลาดับ

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /
ปี การศึกษา)
ปั จจุบัน หลักสูตรใหม่

1

อาจารย์กนั ยารัตน์ สอาดเย็น

2

อาจารย์อรุ ปรี ย์ เกิดในมงคล

3

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สุรีรัตน์ บุรณวัณณะ

4

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
กัลยา กาญจนาภรณ์

5

อาจารย์อ้อยทิพย์ สินธุยนต์

ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2547)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2549)
กศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2545)
M.A. (School Guidance and Counseling)
Roosevelt University, U.S.A. (1972)
กศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์ ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ปทุมวัน (2513)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512)
M.Ed. (Educational and Counseling
Psychology) University of Missouri,
Columbia, U.S.A. (1989)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2519)
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /
ปี การศึกษา)
ปั จจุบัน หลักสูตรใหม่

1

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
นวลฉวี ประเสริฐสุข

2

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
สมทรัพย์ สุขอนันต์

3

อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ

4

อาจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น

วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(2542)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
ค.บ. (มัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2520)
Ph.D. (Child Clinical Psychology)
Seton Hall University, U.S.A. (1994)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2520)
ศศ.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2518)
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2540)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2533)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2524)
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
(2540)
ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)
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ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /
ปี การศึกษา)
ปั จจุบัน หลักสูตรใหม่

5

อาจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

6

อาจารย์กนั ยารัตน์ สอาดเย็น

7

อาจารย์อรุ ปรี ย์ เกิดในมงคล

8

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สุรีรัตน์ บุรณวัณณะ

9

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
กัลยา กาญจนาภรณ์

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2553)
วท.ม. (จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2548)
กศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
(2545)
ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2547)
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2549)
กศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (2545)
M.A. (School Guidance and Counseling)
Roosevelt University, U.S.A. (1972)
กศ.บ. (ประวัตศิ าสตร์ ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ปทุมวัน (2513)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518)
ค.บ. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512)
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ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์ /
ปี การศึกษา)
ปั จจุบัน หลักสูตรใหม่

10

อาจารย์อ้อยทิพย์ สินธุยนต์

M.Ed. (Educational and Counseling
Psychology) University of Missouri,
Columbia, U.S.A. (1989)
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2519)

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการระบุในภาคผนวก ข
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3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ตาแหน่ ง ชื่อ สกุล

1

รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์

2

อาจารย์ ดร.กานดา พูพ่ ฒ
ุ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
M.Ed. (Psychological Studies) Monash University, Australia
(1980)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2513)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะสาขาการแนะแนว คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2512)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2511)
Ph.D. (Educational and Counseling Psychology) University of
Missouri, Columbia, U.S.A. (1992)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2517)
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษามีดงั นี ้
(1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ ความ
จาเป็ นในการเรี ยนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรี ยนมาเพื่อนาไปแก้ ปัญหาในการทางานได้ อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และเข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้ า
กับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชันปี
้ ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
นักศึก ษาจะต้ องฝึ ก ปฏิ บัติงานตามสถานที่ ฝึ ก งานต่าง ๆ ประมาณ 14-16 สัป ดาห์ โดยฝึ ก
ปฏิบตั งิ านประจาที่สถานฝึ กงานอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 8 ชัว่ โมง และจะต้ องมีการเข้ าร่วมสัมมนา
การฝึ กปฏิบตั งิ านตามที่ภาควิชากาหนดเดือนละ 1 ครัง้
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4.4 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการฝึ กงานจิตวิทยาเป็ นไปตามเกณฑ์และข้ อกาหนดของภาควิชา โดยมีอาจารย์
นิเทศก์และผู้ดแู ลนักศึกษาร่ วมกันประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ซึ่งการให้ น ้าหนักของค่าคะแนน
แตกต่างกัน ไปตามบทบาทและสถานะของผู้ป ระเมิ น ทัง้ นี ใ้ ห้ ผ้ ูป ระเมิ น ด าเนิ นการประเมิ น และส่ง แบบ
ประเมิ นผลเป็ น 2 ระยะ ตามช่วงเวลาที่ภ าควิช ากาหนด ส าหรับ การประเมิ นผลคิดจากคะแนนเต็ม 100
คะแนน ซึ่งแบ่งตามน ้าหนักของภารกิจแต่ละด้ าน ได้ แก่ การสังเกตหรื อการฝึ กใช้ เครื่ องมือจิตวิทยา การเข้ า
ร่วมปฏิบตั ิงานหรื อจัดกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ ้นตามคาแนะนาของผู้ดูแลการฝึ กงาน การช่วยปฏิบตั ิง าน
พิเศษที่หน่วยงานมอบหมาย การสารวจและจัดทาร่ างโครงการด้ านจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ตามบริ บทของ
หน่วยงาน การบูรณาการความรู้ ความสามารถทางจิตวิทยามาใช้ ในบทบาทของการเป็ นนักจิตวิทยา การ
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา การมีสมั พันธภาพที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานและการบันทึก
กิจกรรมการฝึ กงานและเข้ าร่วมการสัมมนาฝึ กงาน หลังจากการประเมินในระยะต่าง ๆ เสร็ จสิ ้นแล้ ว ภาควิชา
จะนาคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนมาเที ยบกับเกณฑ์ การประเมินผล เพื่ อกาหนดเป็ นระดับคะแนนการ
ฝึ กงาน ดังนี ้
80 คะแนนขึ ้นไป
มีคา่ เท่ากับ A
75 – 79 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ B+
70 – 74 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ B
65 – 69 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ C+
60 – 64 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ C
55 – 59 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ D+
50 – 54 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ D
0 – 49 คะแนน
มีคา่ เท่ากับ F
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสูตรกาหนดให้ นักศึกษาทาโครงงาน/งานวิจยั ในประเด็นปั ญหาปั จจุบนั ที่ นักศึกษาสนใจ
หรื อประเด็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎี ที่นามาประยุกต์ในการทาโครงงาน
/งานวิจยั มีขอบเขตโครงงาน/งานวิจยั ที่ส ามารถทาสาเร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้ การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั อย่างเป็ นระบบ สามารถทาวิจยั เบื ้องต้ น
และเขียนรายงานผลการวิจยั เพื่อนาเสนอสูส่ งั คมได้
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5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาต้ น ชันปี
้ ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) มีการแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาให้ นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
(2) มีการกาหนดชัว่ โมงให้ คาปรึกษา
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อและกระบวนการศึกษาค้ นคว้ า
(4) มีตวั อย่างงานวิจยั ให้ ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ผู้สอนและผู้เรี ยนกาหนดหัวข้ องานวิจยั
(2) คณาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กาหนดเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
(3) ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทางานวิจยั จากรายงานที่ได้ กาหนดรูปแบบการ
นาเสนอตามระยะเวลา
(4) ผู้เรี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ ม
(5) ผู้สอนประเมินผลการเรี ยนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ ม
(6) ผู้สอนและผู้เรี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ร่วมกัน
(7) ผู้เรี ยนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้
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หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มุ่งเน้ นการผลิตบัณฑิตให้ เป็ นผู้ที่มีองค์ความรู้ ทาง
จิตวิทยาในการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตทังด้
้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อให้ เป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
สามารถจัดการปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับตนเองและผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม สามารถผลิตงานวิจยั ทางจิตวิทยาเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของสังคมปั จจุบนั ตลอดจนใช้ องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการป้องกัน แก้ ไขปั ญหา
สังคมที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
คุณลักษณะพิเศษ
ด้ านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ ง การแต่ง กาย การเข้ า สัง คม เทคนิ ค การ
เจรจาสื่ อ สาร การมี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ ที่ ดี และการวางตัว ในการ
ท างานในบางรายวิช าที่ เกี่ ย วข้ อ งและในกิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เทศ
ก่อนที่นกั ศึกษาจะสาเร็จการศึกษา

ด้ านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

1. ให้ ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องใน
วิชาชีพ
2. มีกิจกรรมที่เสริมสร้ างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้ านภาวะผู้นา
ความรับผิดชอบ และ
มีวินัยในตนเอง

1. กาหนดให้ มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้ องทางานเป็ นกลุ่ม และมีการ
กาหนดหัวหน้ ากลุ่มในการทารายงาน ตลอดจนกาหนดให้ ทุกคน
มี ส่วนร่ วมในการนาเสนอรายงาน เพื่ อฝึ กให้ นักศึ กษาได้ สร้ าง
ภาวะผู้นาและการเป็ นสมาชิกกลุม่ ที่ดี
2. มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้ นกั ศึกษาหมุนเวียนกันเป็ น
หั ว หน้ าในการด าเนิ น กิ จ กรรม เพื่ อ ฝึ กให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
รับผิดชอบ
3. มี ก ติก าที่ จ ะสร้ างวิ นัย ในตนเอง เช่น การเข้ า เรี ย นตรงเวลา
เข้ าเรี ยนสม่าเสมอ การมีส่วนร่ วมในชันเรี
้ ยน เสริ มความกล้ าใน
การแสดงความคิดเห็น
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2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้ าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็ นจริง
(2) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(3) เคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของบุคคล มีความเอื ้ออาทร และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(4) ประยุก ต์ ค วามรู้ ทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ใช้ ในการจัด การปั ญ หา โดยอยู่บ นพื น้ ฐานของคุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตอย่างสมดุล
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นตามความเป็ นจริง
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ ผู้เรี ยนตระหนักถึงความสาคัญ ของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(3) การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง
(4) จัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ ส่ง เสริ ม ให้ ผู้เรี ย นได้ น าความรู้ ทางจิ ต วิท ยามาประยุกต์ ใช้ ในการ
จัดการกับปัญหา
(5) ฝึ กให้ ผ้ ูเรี ย นประพฤติป ฏิ บัติต นตามหลัก คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ตลอดจนประพฤติต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของผู้เรี ยน เช่น ประเมิ นจากการนาเสนอ
รายงานในชันเรี
้ ยน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม และการสัมมนา โดยผู้เรี ยนได้ มีการ
ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา
(2) เข้ าใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแก้ ไขปั ญหาทางพฤติกรรม
(3) มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการใช้ เครื่ องมือได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
(4) ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและงานวิจยั ทางจิตวิทยาในปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ปัญหา และการขยายผลองค์ความรู้
(5) สามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยากับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนนาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ ในทาง
ปฏิ บัติให้ สอดคล้ องกับ สภาพการณ์ จ ริ ง และใช้ การเรี ยนการสอนหลากหลายรู ป แบบ เช่น การนาเสนอ
รายงาน การอภิปราย การสัมมนา การเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรี ยนรู้จากสถานการณ์ จริ ง การสร้ างสรรค์
ผลงานวิจยั การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยน ดังนี ้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษาทา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นกั ศึกษานาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชันเรี
้ ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝึ กภาคสนาม
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ
(2) มีความสามารถในการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจยั และนวัตกรรมทาง
จิตวิทยาในการแก้ ไขปัญหา
(3) มี ความสามารถในการตระหนักรู้ และพัฒ นาความสามารถของตนเองและผู้อื่น ตลอดจน
อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสมดุล
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
(1) การทากรณีศกึ ษา
(2) การอภิปรายกลุม่
(3) การเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
(4) การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิบตั ิของผู้เรี ยน เช่น ประเมิ นจากการนาเสนอ
รายงานในชันเรี
้ ยน การวิเคราะห์วิจารณ์ รายงานผลการอภิปรายกลุม่ และการสัมมนา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล สภาพแวดล้ อม และระดับสากลด้ วยความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล สภาพแวดล้ อม และระดับสากล
ด้ วยความรับผิดชอบ
(1) สามารถสร้ างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
(2) สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีม ทังในบทบาทของผู
้
้ นาและสมาชิก
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
สภาพแวดล้ อมและระดับสากลด้ วยความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีการทางานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นเพื่ อ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็ นผู้นาและผู้ตาม
(2) กลยุทธ์ การสอนที่เน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้สอน และกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(3) จัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ภาคปฏิบตั ิที่ส่งเสริมให้ ทางานเป็ นกลุม่ และการแสดงออกของ
ภาวะผู้นาในหลากหลายสถานการณ์
2.4.3 กลยุ ท ธ์ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างบุ ค คล
สภาพแวดล้ อม และระดับสากลด้ วยความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้ าน โดยให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ ดังนี ้
(1) การประเมินผู้เรี ยนในการแสดงบทบาทของการเป็ นผู้ นาและผู้ตามในสถานการณ์การเรี ยนรู้
ตามวัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้ างสรรค์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทั กษะการวิ เคราะห์ เชิงตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถนาหลักสถิตไิ ปใช้ ในการวิจยั ทางจิตวิทยาได้ อย่างเหมาะสม
(2) สามารถอ่านและวิเคราะห์สารสนเทศในชีวิตประจาวัน โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ
(3) สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้ าถึงและแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา
(4) มีความสามารถในการสื่อสาร โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทังในบทบาทของผู
้
้ สง่
สารและผู้รับสาร
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2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒ นาผลการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เลือกและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เข้ าถึงและแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยาประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการนาหลักสถิติ
ไปใช้ ในการวิจยั ทางจิตวิทยา
(2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทังการพู
้
ด
การฟั ง และการเขียนทัง้ ในกลุ่มผู้เรี ยน ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้ องในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากความสามารถในการแสวงหาความรู้ ทางจิ ต วิ ท ยา โดยเลื อ กใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการสังเกตความสามารถในการสื่อสารผ่าน
การนาเสนอผลงานของผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน
2.6 ทักษะการเป็ นผู้นา การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจิตปั ญญา
2.6.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการเป็ นผู้นา การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจิตปั ญญา
(1) มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหาและข้ อโต้ แย้ งทังในสถานการณ์
้
ส่วนบุคคลและ
กลุม่
(2) เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนในการเป็ นผู้นาทางจิตปัญญา
2.6.2 กลยุ ท ธ์ การสอนที่ ใ ช้ ในการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะการเป็ นผู้ น า การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาจิตปั ญญา
(1) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของภาควิชาฯ
(2) การจัดทาโครงการบริการทางวิชาการ การจัดสัมมนา การฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
(3) การสัม มนาประเด็ น ทางจิ ต วิท ยา การวิเคราะห์ ตลอดจนน าเสนอแนวทางป้อ งกัน และ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
2.6.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการเป็ นผู้ นา การเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาจิตปั ญญา
(1) ประเมินจากความพึงพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ
(2) ประเมินจากการจัดทาโครงการทางวิชาการ การจัดสัมมนา และการฝึ กปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
(3) ประเมินจากการนาเสนอ การอภิปรายประเด็นปัญหาทางจิตวิทยาในชันเรี
้ ยน
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินยั เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
1.3 มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
1.4 มีความสานึกในตน เข้ าใจผู้อื่น และเข้ าใจโลก
1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
1.6 สามารถแก้ ปัญหาด้ วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล
2.2 มีความใฝ่ ร้ ู และสามารถแสวงหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
2.3 สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.1 มีความคิดสร้ างสรรค์
3.2 มีทกั ษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็ นระบบ
3.3 รู้จกั วิเคราะห์และแก้ ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ ปัญญา
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความเข้ าใจพื ้นฐานของการอยูร่ ่วมกันในสังคม
4.2 มีภาวะการเป็ นผู้นา และเข้ าใจบทบาทการเป็ นสมาชิกที่ดีในกลุม่
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ ภาษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการใช้ และรู้จกั เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้ อมูล
6. ด้ านศิลปะและการสร้ างสรรค์
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
6.2 มีความรู้ ความเข้ าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
6.3 มีวิสยั ทัศน์ที่นาไปสู่การสร้ างสรรค์
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หมวดวิชาเฉพาะ ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่นตามความเป็ นจริง
1.2 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3 เคารพศักดิศ์ รี และสิทธิของบุคคล มีความเอื ้ออาทร และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.4 ประยุก ต์ ค วามรู้ ทางจิ ต วิท ยาเพื่ อ ใช้ ในการจัด การปั ญ หา โดยอยู่บ นพื น้ ฐานของ คุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตอย่างสมดุล
2. ด้ านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา
2.2 เข้ าใจและอธิบายพฤติกรรม สามารถควบคุมและแก้ ไขปัญหาทางพฤติกรรม
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการใช้ เครื่ องมือได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
2.4 ติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในปั จจุบนั ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
แก้ ปัญหา และการขยายผลองค์ความรู้
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยากับความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเชิงระบบ
3.2 มีความสามารถในการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจยั และนวัตกรรมทาง
จิตวิทยาในการแก้ ไขปัญหา
3.3 มีความสามารถในการตระหนักรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสมดุล
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้ อม และระดับสากลด้ วยความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสร้ างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
4.2 สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีม ทังในบทบาทของผู
้
้ นาและสมาชิก
4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถนาหลักสถิตไิ ปใช้ ในการวิจยั ทางจิตวิทยาได้ อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์สารสนเทศในชีวิตประจาวัน โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ
5.3 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้ าถึงและแสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา
5.4 มีความสามารถในการสื่อสาร โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทังในบทบาทของผู
้
้ ส่ง
สารและผู้รับสาร
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6. ด้ านทักษะการเป็ นผู้นา การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจิตปัญญา
6.1 มีความคิดริ เริ่ มในการวิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหาและข้ อโต้ แย้ งทังในสถานการณ์
้
ส่วนบุคคลและ
กลุม่
6.2 เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนในการเป็ นผู้นาทางจิตปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความ
สั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุ ค คล
แล ะค วาม
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ 6 . ศิ ล ป ะ
วิเคราะห์ เชิง แ ล ะ ก า ร
ตัวเลข การ
สร้ างสรรค์
สื่อสาร และ
การ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

  
  
  

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

  
  
  

      
      
      





  
  
  

  





    
    

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กบั ศิลปะ







082 102 มนุษย์กบั การสร้ างสรรค์
082 103 ปรัชญากับชีวิต
082 104 อารยธรรมโลก
082 105 อารยธรรมไทย
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 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความ
สั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุ ค คล
แล ะค วาม
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ 6 . ศิ ล ป ะ
วิเคราะห์ เชิง แ ล ะ ก า ร
ตัวเลข การ
สร้ างสรรค์
สื่อสาร และ
การ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม

       
       
       
       
       

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
083 103 หลักการจัดการ
083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย

      
      
      
      
      

      
 
 
   
      
  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ

 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

  
   
  

084 104 คณิตศาสตร์ และสถิติในชีวิตประจาวัน

   



084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  

084 102 สิง่ แวดล้ อม มลพิษและพลังงาน
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 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความ
สั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุ ค คล
แล ะค วาม
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ 6 . ศิ ล ป ะ
วิเคราะห์ เชิง แ ล ะ ก า ร
ตัวเลข การ
สร้ างสรรค์
สื่อสาร และ
การ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

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






465 258 การเขียนเพื่อการสือ่ สาร
466 221 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
467 253 ชุมชนศึกษา
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4 . ทั ก ษ ะ
ความ
สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง
บุ ค คลและ
ค ว า ม
รับผิดชอบ

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การเป็ น
ผู้นา การ
เปลี่ยน
แปลงและ
การ
พัฒนาจิต
ปั ญญา

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

2

463 101 จิตวิทยาเบื ้องต้ น

                   





463 102 สุขภาพจิต

                   





463 103 ประวัติจิตวิทยา

                   





463 104 กลุม่ สัมพันธ์

                   





463 105 การรับรู้

                   





463 106 จิตวิทยาเด็ก

                   





463 107 จิตวิทยาวัยรุ่น

                   





463 108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ

                   





463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ

                   





463 110 การพัฒนาตน

                   





463 111 จิตวิทยาสภาวะแวดล้ อม
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มคอ. 2

 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4 . ทั ก ษ ะ
ความ
สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง
บุ ค คลและ
ค ว า ม
รับผิดชอบ

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การเป็ น
ผู้นา การ
เปลี่ยน
แปลงและ
การ
พัฒนาจิต
ปั ญญา

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

2

463 112 จิตวิทยาการพัฒนาทางจริ ยธรรม

                   





463 113 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

                   





463 114 จิตวิทยาครอบครัว

                   





463 115 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างเพศ

                   





463 116 จิตวิทยาพัฒนาการ

                   





463 117 เด็กปั ญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

                   





463 203 จิตวิทยาสังคม

                   





463 204 จิตวิทยาอปกติ

                   





463 205 สรี รจิตวิทยา

                   





463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ

                   





463 207 การจูงใจ

                   





463 208 จิตวิทยาการเรี ยนรู้
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มคอ. 2

 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4 . ทั ก ษ ะ
ความ
สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง
บุ ค คลและ
ค ว า ม
รับผิดชอบ

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การเป็ น
ผู้นา การ
เปลี่ยน
แปลงและ
การ
พัฒนาจิต
ปั ญญา

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

2

463 209 การให้ การปรึกษาเบื ้องต้ น

                   





463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบื ้องต้ น

                   





463 211 การให้ การปรึกษาเป็ นกลุม่

                   





463 212 การปรับพฤติกรรม

                   





463 213 ปั ญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น

                   





463 214 จิตวิทยาประยุกต์

                   





463 215 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื ้องต้ น

                   





463 216 จิตวิทยาผู้บริ โภค

                   





463 217 จิตวิทยาข้ ามวัฒนธรรม

                   





463 218 ภาวะบกพร่องในการเรี ยนรู้

                   





463 219 การอ่านเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา

                   





463 221 การศึกษาเฉพาะกรณี
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มคอ. 2

 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

4 . ทั ก ษ ะ
ความ
สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง
บุ ค คลและ
ค ว า ม
รับผิดชอบ

5 . ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์ เชิ ง ตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

6. ทักษะ
การเป็ น
ผู้นา การ
เปลี่ยน
แปลงและ
การ
พัฒนาจิต
ปั ญญา

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

2

463 301 การวิจยั พฤติกรรมเบื ้องต้ น

                   





463 302 สถิติเพื่อการวิจยั ทางจิตวิทยา

                   





463 303 การประเมินทางจิตวิทยา 1

                   





463 304 การประเมินทางจิตวิทยา 2

                   





463 305 จิตวิทยาการทดลองเบื ้องต้ น

                   





463 306 ประเด็นทางจริ ยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา

                   





463 307 การฝึ กงานจิตวิทยาเบื ้องต้ น

                   





463 401 การวิจยั รายบุคคล

                   





463 402 สัมมนาจิตวิทยา

                   





463 403 การฝึ กงานจิตวิทยา
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มคอ. 2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของนักศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
(1) การทวนสอบระดับรายวิช า ให้ นักศึกษาประเมิ นการสอนในระดับรายวิช า มี คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้ อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและ/หรื อภายนอก
(2) การทวนสอบในระดับ หลัก สูต รสามารถท าได้ โดยมี ระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
เน้ นการทาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจยั
ที่ ได้ ย้ อนกลับ มาปรับ ปรุ งกระบวนการเรี ย นการสอนและหลักสูต รแบบครบวงจร รวมทัง้ การประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตร โดยอาจดาเนินการได้ ดงั นี ้
(1) ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็ จการศึกษาในด้ านของระยะ
เวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การสารวจความเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยการสัมภาษณ์หรื อการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ ในช่ วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น
ปี ที่ 1, ปี ที่ 3 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรื อสอบถามระดับความพึงพอใจใน
ด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาที่สงู ขึ ้นในสถานศึกษานัน้ ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทังสาขาอื
้
่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณ ฑิต รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้
เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ ดียิ่งขึ ้น
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(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรื ออาจารย์พิเศษ ต่อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็ นรู ปธรรมได้ เช่น จ านวนสิทธิ บัตร จ านวนรางวัลทางสังคมและ
วิชาชีพ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาบัณ ฑิ ต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก) และมีเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ต้ องสอบได้ หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต ตามข้ อกาหนดของหลักสูตร
(2) ต้ องสอบได้ คา่ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
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มคอ. 2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่สอน
(2) จัดให้ มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนประจาปี
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและการวัดประเมินผลให้ ทนั สมัย
(3) ส่งเสริ มให้ อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื่อง
(4) กาหนดให้ มีการวิจยั ในชันเรี
้ ยน
(5) พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
(6) พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน (peer evaluation)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่น ๆ
(1) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) ส่งเสริ มให้ อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจยั สายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ ในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ หรื อการลาเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(3) มีการกระตุ้นให้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริ มการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
(5) จัดสรรงบประมาณสาหรับทาการวิจยั
(6) จัดให้ อาจารย์ทกุ คนเข้ าร่วมกลุม่ วิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(7) จัดให้ อาจารย์เข้ าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
บริ หารหลักสูตรโดยมี คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้ วยรองคณบดีฝ่ ายวิช าการ
ประธานหลักสูตร/หัวหน้ าภาค และอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจาคณะเป็ นผู้
กากับดูแล ให้ คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายการปฏิบตั แิ ก่อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับผู้บริ หารของคณะและ
อาจารย์ผ้ สู อน ติดตามและรวบรวมข้ อมูลสาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี ้
เป้ าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย
โดยอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถก้ าวทันหรื อเป็ นผู้นา
ในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ใ น ส า ข า วิ ช า ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 5 ปี

2. กระตุ้ นให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการเรี ยน
ที่ ส ร้ า ง ทั ้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถในวิ ช าการ
วิ ช าชี พ ที่ ทั น สมั ย ภ ายใน
ระยะเวลา 5 ปี
3. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
หลัก สู ต รให้ มี คุณ ภาพและ
มาตรฐาน ภายในระยะเวลา
5 ปี

การดาเนินการ
1. แต่ ง ตั ง้ คณ ะกรรม การบ ริ ห าร
หลักสูตรประจาภาควิชา
2. จั ด ห ลั ก สู ต รให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
มาตรฐานวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ ห รื อ
ระดับสากล (หากมีการกาหนด)
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยโดยมี
การพิจ ารณาปรับ ปรุ งหลักสูต รทุก ๆ
5 ปี
1. จั ด แ น ว ท า ง ก า รเรี ย น ให้ มี ทั ้ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ รวมทัง้
กิจกรรมเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ รับความรู้
ที่ทนั สมัยด้ วยตนเอง
2. จัด ให้ มี ผ้ ู ช่ ว ยสอนเพื่ อ กระตุ้น ให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่ ร้ ู
1. กาหนดให้ อาจารย์ที่สอนมีคณ
ุ วุฒิ
ไม่ ต่ า กว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ เป็ นผู้ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ มี จ า น ว น
ค ณ า จ า ร ย์ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า เก ณ ฑ์
มาตรฐาน
2. สนับสนุนให้ อาจารย์ผ้ สู อนเป็ นผู้นา
ทางวิชาการและ/หรื อเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ด้ าน จิตวิทยา หรื อด้ านที่
เกี่ยวข้ อง
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หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ้ างอิ ง กั บ
มาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงาน
วิ ช าชี พ ด้ านจิ ต วิ ท ยา มี ค วาม
ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า รป รั บ ป รุ ง
สม่าเสมอ

จ านวนวิ ช าเรี ย นที่ มี ภ าคปฏิ บัติ
และวิ ช าเรี ยนที่ มี แน วท างให้
นัก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า ความรู้ ใหม่
ด้ วยตนเอง

1. จ านวนและรายชื่ อคณาจารย์
ป ระจ า ป ระวั ติ อาจ ารย์ ด้ าน
คุณ วุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรม
2. จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรี ยนรู้

มคอ. 2
เป้ าหมาย

4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ภายในระยะเวลา 5 ปี

การดาเนินการ
3. ส่งเสริ มอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
ไปดู ง านในหลั ก สู ต รหรื อ วิ ช าการที่
เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ
1. มี ก า ร ป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก
ปี และภายนอกอย่างน้ อยทุก 4 ปี
2. จั ด ท าฐานข้ อมู ล ด้ านนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ อุ ป กรณ์ เค รื่ องมื อวิ จั ย
ง บ ป ระ ม า ณ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิช าการทุก
ภาคการศึก ษาเพื่ อเป็ น ข้ อ มูล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
3. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรี ย นการสอนโดยบัณ ฑิ ต ที่
สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล

1. ผลการประเมิ น การเรี ย นการ
สอน อาจารย์ ผ้ ู สอน และการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้ ข อ ง
ผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้
2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ ป ระกอบด้ ว ยอาจารย์ ภ ายใน
คณะทุก 2 ปี
3. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ภายนอกทุก ๆ 4 ปี
4. ประเมิ น ผลโดยบัณ ฑิ ต ทุ ก ๆ
2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทังงบประมาณแผ่
้
นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดซื ้อ
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนให้ เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชัน้
เรี ยนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิ ท ยาลัย มี ค วามพร้ อมด้ า นหนัง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้ านจิตวิทยา รวมถึงฐานข้ อมูลที่จะให้ สืบค้ น ดังนี ้
(1) หนังสือและตาราภาษาไทย
จานวนประมาณ 2,204 ชื่อ 4,362 เล่ม
(2) หนังสือและตาราภาษาต่างประเทศ จานวนประมาณ 2,234 ชื่อ 2,758 เล่ม
(3) ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 2 ฐานข้ อมูล
สาหรับระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง รวมทังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ ในการสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้มีห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ที่นงั่ จานวน 1 ห้ อง และขนาด 40 ที่นงั่
จานวน 1 ห้ อง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(1) มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ ทรัพยากรการเรี ยนการสอนของคณะ
(2) ให้ อาจารย์ผ้ สู อนและผู้เรี ยนเสนอรายชื่อสื่อ และตาราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
(3) คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี และจัดซื ้อตาราและสื่อต่าง ๆ
(4) ประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื ้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้ อง
(5) ติดตามความต้ องการและการใช้ ทรัพยากรการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ ทรัพ ยากรการเรี ยนการสอนของคณะ และ
เจ้ าหน้ าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งทาหน้ าที่ อานวยความสะดวกในการใช้ สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมิ น
ความพอเพียงและความต้ องการใช้ สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เป้ าหมาย
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
เครื อ ข่า ย แม่ ข่ า ย อุป กรณ์
การทดลอง ทรั พ ยากร สื่ อ
และช่ อ งทางการเรี ยนรู้ ที่
เพี ย งพอเพื่ อ สนั บ สนุ น ทั ง้
การศึกษาในห้ องเรี ยน นอก
ห้ องเรี ยน และเพื่ อการเรี ยนรู้
ด้ ว ย ต น เ อ ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
1. จัดให้ มีห้องเรี ยนมัลติมีเดียที่มีความ
พร้ อมใช้ งานอย่างมีประสิทธิ ภาพทังใน
้
การสอน การบันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้ าง
สื่อสาหรับทบทวนการเรี ยน
2. จัดเตรี ยมห้ องปฏิ บัติการทดลองที่ มี
เครื่ อ งมื อ ทั น สมั ย และเป็ นเครื่ อ งมื อ
วิ ช าชี พ ระดับ สากล เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิ สร้ างความพร้ อมใน
การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
3. จัดให้ มี เครื อข่ายและห้ องปฏิ บตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง
ด้ ว ย จ า น ว น แ ล ะ ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ ที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้ มีห้องสมุดให้ บริ ก ารทัง้ หนังสือ
ตารา และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรี ยนรู้
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1. รวบรวม จัด ท าสถิ ติ จ านวน
เค รื่ อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ หั ว
นั ก ศึ ก ษา ชั่ ว โมงการใช้ งาน
ห้ องปฏิ บัติ ก ารและเครื่ อ งมื อ
ความเร็ วของระบบเครื อข่ายต่อ
หัวนักศึกษา
2. จานวนนักศึกษาลงทะเบียน
เรี ย นในวิ ช าที่ มี ก ารฝึ กปฏิ บัติ
ด้ วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
3. ส ถิ ติ ข อ งจ าน วน ห นั ง สื อ
ต า ร า แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ต อ ล ที่ มี
ให้ บริ การ และสถิติการใช้ งาน
หนังสือ ตารา สื่อดิจิตอล
4. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้ บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้และ
ปฏิบตั ิการ

มคอ. 2
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้ อง
มีคณ
ุ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ ้นไปในสาขาวิชาจิตวิทยาหรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผ้ สู อนต้ องประชุมร่วมกัน ดังนี ้
(1) วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
(2) ให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
(3) เก็บรวบรวมข้ อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรี ยมไว้ สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
(4) ปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะท าให้ บรรลุ เป้ า หมายของหลั ก สู ต ร และได้ บัณ ฑิ ต เป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
คณาจารย์พิเศษถื อว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการ
ปฏิบตั ใิ ห้ กบั นักศึกษา ดังนันคณะจึ
้
งได้ กาหนดนโยบายการเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี ้
(1) ต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญา
โท
(2) การพิจารณาจะต้ องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวข้ อ/รายวิชาที่จะให้ สอน
(3) การเชิญอาจารย์พิเศษต้ องวางแผนล่วงหน้ าเป็ นรายภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้ อย
(4) ให้ มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครัง้ ที่มีการสอน
(5) จานวนอาจารย์พิเศษไม่เกินกึ่งหนึง่ ของคณาจารย์ประจาในหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกาหนดคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งให้ เป็ นไปตามความต้ องการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ สอดคล้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
(1) จัดงบประมาณสนับสนุนการทางานวิจยั สถาบันและงานวิจยั เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
(2) นาผลการวิจยั สถาบันและวิเคราะห์ความต้ องการของหน่วยงานและพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ อง
กับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดทาเป็ นแผนประจาปี เพื่อให้ คณะสนับสนุนงบประมาณ
(3) จัดการฝึ กอบรมเฉพาะทางที่สอดคล้ องกั บภาระงานที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถให้ บริ การด้ านการ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่น ๆ แก่ นักศึกษา
(1) คณะแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ แก่นกั ศึกษาทุกคน พร้ อมกาหนดบทบาทหน้ าที่
(2) อาจารย์ที่ปรึ กษาทุกคนต้ องกาหนดชัว่ โมงให้ คาปรึกษา พร้ อมจัดทาตารางการทางานติดไว้ หน้ า
ห้ องทางานและในเว็บไซต์ของคณะ
(3) จัดให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม เพื่อให้ คาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นกั ศึกษา
(4) จัดให้ มีหน่วยงานที่ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ สูงในการให้ คาแนะนาปรึ กษา
ด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่ นักศึก ษามี ความสงสัยเกี่ ยวกับ ผลการประเมิ นในรายวิช าใด สามารถยื่ นค าร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ คะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
(1) มีการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหลังจากสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
(2) มีการจัดสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในภาพรวม เพื่อนามาใช้ ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่ งชี ้ : กระบวนการ
เกณฑ์ มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2555 2556 2557 2558 2559
(1) มี อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน X
X
X
X
X
การประชุมเพื่ อวางแผน ติดตาม และทบทวนผลการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มี ก ารจัด ท ารายละเอี ย ดของหลัก สูต รตามแบบ มคอ. 2 ที่ X
X
X
X
X
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
จิตวิทยา
(3) มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าและประสบการณ์ X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ที่ จัดการเรี ยนการสอนตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบ
ทุกรายวิชา
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2555 2556 2557 2558 2559
(4) มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าและ X
X
X
X
X
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลัง สิ น้ สุด ภาคการศึก ษาที่ เปิ ดสอนให้ ครบทุ ก
รายวิชา
(5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ X
X
X
X
X
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ X
X
X
X
X
เรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อยร้ อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มี การพัฒ นา/ปรับ ปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุท ธ์ การ
X
X
X
X
สอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ทกุ คน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้ านการ X
X
X
X
X
จัดการเรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรื อ X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ X
X
X
X
X
การพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรื อวิช าชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้ าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่
X
X
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
X
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบ่งชี ้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้ อที่ 1-5) ในแต่ละปี
5
5
5
5
5
รวมตัวบ่ งชี ้ (ตัว) ในแต่ ละปี
9
10 10 11 12
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หลักสูตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้ องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
ตัว บ่ง ชี บ้ ัง คับ (ตัว บ่ง ชี ท้ ี่ 1-5) มี ผ ลด าเนิ น การบรรลุต ามเป้า หมายและมี จ านวนตัวบ่ ง ชี ท้ ี่ มี ผ ล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี ้บังคับ
และตัวบ่งชี ้รวมในแต่ละปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

หลักสูตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 9 ตัว
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 10 ตัว
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 10 ตัว
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 11 ตัว
ต้ องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี ้รวม 12 ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) ประเมิ น จากการทดสอบย่อ ย การสัง เกตพฤติก รรมของนัก ศึก ษา การอภิ ป รายโต้ ต อบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชันเรี
้ ยน รวมทังการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
้
(2) จัดให้ มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทกุ รายวิชาเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนรายวิชาผ่านเครื อข่าย
อินเตอร์ เนต ตามแบบฟอร์ มที่คณะกาหนด
(2) ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผ้ สู อน และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป
(3) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็ นความต้ องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนามาวางแผน
พัฒนาให้ สอดคล้ องและ/หรื อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้ เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
(1) แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นหลักสูตรที่ประกอบด้ วยผู้แทนทุกสาขาวิชา ผู้แทนนักศึกษาปั จ จุบนั
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
(2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินอย่างเป็ นระบบ
(3) ดาเนินการสารวจข้ อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรี ยนปั จจุบนั ทุกชัน้ ปี และจาก
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ผา่ นการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒแิ ละ/หรื อจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ ข้อมูล
ย้ อนกลับของผู้เรี ยน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้ บัณฑิตและ/หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ
(1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้ อมูลจากนายจ้ างและ/หรื อผู้บงั คับบัญชาโดย แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์
(2) ติดตามจากผู้เกี่ยวข้ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบง่ ชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน ที่ได้ รับ
การแต่งตังจากมหาวิ
้
ทยาลัย โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
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คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มี ก ารด าเนิ น การครบ 5 ข้ อ ของ มี การด าเนิ น การไม่ น้ อยกว่ า มี ก ารด าเนิ น การครบทุก ข้ อ ของ
ตัวบ่งชี ้บังคับข้ อที่ 1 - 5
ร้ อยละ 80 ของตั ว บ่ ง ชี ร้ วม ที่ ตัวบ่งชี ้รวมที่กาหนดไว้ ในแต่ละปี
กาหนดไว้ ในแต่ละปี
ทังนี
้ ้มหาวิทยาลัยได้ กาหนดให้ ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้ อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
จากการรวบรวมข้ อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชา
สามารถปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ได้ ทนั ที ซึง่ ถือเป็ นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้ อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้ าง
ของหลักสูตร
4.2 การปรั บปรุ งหลักสูตร
การปรับปรุ ง หลักสูตรทัง้ ฉบับถื อเป็ นการปรับปรุ งมาก และมี ผลกระทบต่อโครงสร้ างของ
หลักสูตรจะทาทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้ หลักสูตร เพื่ อให้ หลักสูตรมี ความทันสมัย และ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
(1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็ น
ในการปรับปรุง
(2) จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
(3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ ข้อเสนอแนะ
(4) หลักสูตรที่ได้ ปรับปรุงเสนอให้ คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบ
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