
 

 
กําหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 
 
วันรับสมัคร   ต้ังแตบัดนี้  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31  พฤษภาคม  2555 
วันสอบความพรอมในการศึกษา ครั้งที่ 1 : วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
    ครั้งที่ 2 : วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00- 16.00 น. 
วันลงทะเบียนเรียน   วันเสารที่   16    มิถุนายน  2555   
วันเปดภาคการศึกษา  วันเสารที่   23     มิถุนายน  2555   
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะรับ 20  คน 
คุณสมบัติของผูสมัคร  1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบัน 

    ที่คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 
    2. มีผลการเรียนไมตํ่ากวา  2.50  จากระบบ  4 ระดับคะแนน  ในกรณีที่ 

    คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 ตองมีหนังสือรับรองหรือแฟม 
    ประสบการณการทํางาน และ/หรือมีคุณสมบัติดีเดน ตามดุลยพินิจของ 
    คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

หลักฐานประกอบการรับสมัคร 1. ใบสมัคร จํานวน  1  ชุด 
    2. สําเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา)  

    จํานวน  2  ชุด 
    3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน  จํานวน  2  ชุด 
    4. รูปถายหนาตรง ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป 
    5. หนังสือรับรองความสามารถและความประพฤติ ไมนอยกวา  1  คน (ถามี) 
การสอบวัดความพรอมในการศึกษา ผูสมัครผานการสอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณจากคณะกรรมการ 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ (ไดแก วิชาจิตวิทยา  วิชาสถิติ และวิชาภาษาอังกฤษ) 
ผูที่มีประสบการณในการเรียน / การทํางานอาจไดรับการเทียบผลการเรียนรู  
เพื่อยกเวนการเรียนรายวิชาได ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

คาใชจายในการศึกษา  คาสมัครสอบ  500  บาท 
    หนวยกิตละ  2,500  บาท 
    คาใชจายตลอดหลักสูตร  ประมาณ  150,000 บาท 
    วิชาเสริมพื้นฐาน  วิชาละ  3,000 บาท 
สวัสดิการที่นักศึกษาไดรับ  หนังสือ  เอกสารประกอบการสอน  อาหารวาง  อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
ทุนสนับสนุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการศึกษา  25% กับผูสมัครจากบริษัท / บริษัท 

ในเครือเดียวกัน ต้ังแต  3  คนขึ้นไป หรือขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
ศิษยเกาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป 

สมัครเรียน – สอบถามรายละเอียด 1. รองศาสตราจารย ดร.อารี   พันธมณี    โทร. 081-4222-741 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย 
1761  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ถนนพัฒนาการ  สวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250 
โทรศัพท  0-2320-2777 ตอ  1134 
ดูรายละเอียดหลักสูตร และ Download เอกสารใบสมัคร / หนังสือรับรอง ไดจาก http://www.kbu.ac.th 



 
 
 

 
 

แผน ก แบบ ก2 แผนการศกึษาที ่เนนการวจิยั โดยทาํวิทยานพินธและศกึษารายวิชา 
 

ปที ่1 ภาคการศกึษา ที ่1  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาแกน จว 5021 ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย 3(3-0-6) 
วิชาแกน จว 5022 การวิเคราะหและประเมินพัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5214 การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 

                                รวม 9 
 

ปที ่1 ภาคการศกึษา ที ่2  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาเฉพาะ จว 5211 แนวคิดและกลยุทธการเรียนรูและการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ จว 5212 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ จว 5213 การจูงใจและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน  3(3-0-6) 

                                รวม 9 
 

ปที ่1 ภาคการศกึษาฤดรูอน 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาแกน จว 5023 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา  3(3-0-6) 

                                รวม 3 
 

ปที ่2 ภาคการศกึษา ที ่1  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาเลือก จว5215 ทักษะการใหการปรกึษาและการปรึกษากลุม หรอื 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว5216 สัมมนาการพัฒนาภารวะผูนําและทีมงาน 3(3-0-6) 
แผน  ก2 จว 6000 วิทยานิพนธ 3(3-0-6) 

                                รวม 6 
 

ปที ่2 ภาคการศกึษา ที ่1  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
แผน  ก2 จว 6000 วิทยานิพนธ 9(0-0-27) 

                                รวม 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน ข แผนการศกึษาที่เนนการศกึษารายวชิา โดยไมตองทาํวิทยานพินธ แตตองมกีารคนควาอสิระ 
 

ปที ่1 ภาคการศกึษา ที ่1  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 

ปฏิทนิ ตารางเรยีน – ตารางสอน ประจาํภาคการศกึษา 2555 
 



วิชาแกน จว 5021 ศักยภาพและความหลากหลายของมนุษย 3(3-0-6) 
วิชาแกน จว 5022 การวิเคราะหและประเมินพัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5214 การพัฒนาความคิดระดับสูงและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 

                                รวม 9 
 

ปที ่1 ภาคการศกึษา ที ่2  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาเฉพาะ จว 5211 แนวคิดและกลยุทธการเรียนรูและการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ  3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ จว 5212 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษยและองคการ 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ จว 5213 การจูงใจและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิผลการทํางาน  3(3-0-6) 

                                รวม 9 
 
 

ปที ่1 ภาคการศกึษาฤดรูอน 
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาแกน จว 5023 วิธีวิทยาและการออกแบบวิจัยทางจิตวิทยา  3(3-0-6) 

                                รวม 3 
 

 
ปที ่2 ภาคการศกึษา ที ่1  

หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
วิชาเลือก จว5215 ทักษะการใหการปรกึษาและการปรึกษากลุม หรอื 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว5216 สัมมนาการพัฒนาภาวะผูนําและทีมงาน 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5217 จริยธรรมในการทํางานและการดํารงชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
วิชาเลือก จว 5218 จิตวิทยาเพื่อบุคคลที่มีความตองการพิเศษ  3(3-0-6) 

                                รวม 12 
 
 

ปที ่2 ภาคการศกึษา ที ่1  
หมวดวชิา รหสัวชิา ชือ่วชิา หนวยกติ 
แผน ข  จว 7500 การคนควาอิสระ 3(0-0-9) 

 PSYC 1000 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและปากเปลา  3 
                                รวม 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


