บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ปการศึกษา 2553
วันที่ 4 มีนาคม 2553

หนาที่ 1
รายละเอียดของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตรใหม พ.ศ.2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:

จว
PSY
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Graduate Diploma Program in Psychology

:
:
:
:

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยา)
ป.บัณฑิต (จิตวิทยา)
Graduate Diploma (Psychology)
Grad. Dip. (Psychology)

3. วิชาเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีวิชาเอก จํานวน 3 กลุมวิชา ดังนี้
1. กลุมวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
2. กลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3. กลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

:

24 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช
5.3 การรับเขาศึกษา
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

:
:
:
:
:

หลักสูตรระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
รับนักศึกษาไทย
ไมมี
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว

หนาที่ 2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:
6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ.2553
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
6.3 ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการขอเปดดําเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553
6.4 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการขอเปดดําเนินการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ
2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน: ป พ.ศ.2553
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา:
8.1 บุคลากรที่ทําหนาที่ดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
8.2 ผูใหการปรึกษาดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
8.3 ผูพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา การแกปญหา การสงเสริม และการพัฒนา ดาน
จิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่
มีความสามารถพิเศษ
8.4 ผูปฏิบัติงานในสถาบัน สถานศึกษา และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนางานดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดานจิตวิทยา
สําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 5 คน ดังนี้

หนาที่ 3
เลขประจําตัวบัตร
ตําแหนง
ประชาชน
ชื่อ นามสกุล
3-1009-05015-740 ศ.ดร.ผองพรรณ
เกิดพิทกั ษ

-

-

3-1009-01005-375

รศ.ดร.อารี
พันธมณี

-

3-1005-00428-283 รศ.ดร.คมเพชร
ฉัตรศุภกุล

-

3-1009-01840-517 รศ.อัจฉรา
สุขารมณ

-

คุณวุฒิ (ตรี/โท/เอก) (สาขาวิชา)
สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา
ค.บ. (เกียรตินยิ ม) (การสอน
วิทยาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2507
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2512
Ph.D. (Counseling and Guidance;
Educational Psychology) University of
Arizona, U.S.A., 2519
Postdoctoral Research in Counseling
University of Arizona,U.S.A., 2534
กศ.บ. (ประวัติศาสตร-ฝรั่งเศส)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน, 2508
M.Ed. (Student Personnel in Higher
Education) University of Georgia,
U.S.A., 2516
Ed.D. (Educational Psychology)
University of Georgia, U.S.A., 2519
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษามหาสารคาม, 2513
กศ.ม. (การแนะแนว) วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาประสานมิตร, 2515
Ph.D. (Higher Education and
Counseling) University of North Texas,
U.S.A., 2528
นบ.ม. (นักบริหารระดับสูง) รุน 8
ทบวงมหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (เกียรตินิยม) (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2510
ค.ม. (วิจยั การศึกษา) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2518

หมายเหตุ
ประธาน
คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หนาที่ 4
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน

ตําแหนง
ชื่อ นามสกุล

3-1008-00240-875 รศ.ไพบูลย
เทวรักษ

คุณวุฒิ (ตรี/โท/เอก) (สาขาวิชา)
สถาบัน, ปที่สําเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

- B.A. (Hons) (Psychology) University of กรรมการและ
เลขานุการ
Delhi, India, 2510
- ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518
- ประกาศนียบัตร (จิตวิทยาความมั่นคง)
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร
กระทรวงกลาโหม, 2536

สรุปอาจารยประจําหลักสูตร
คุณวุฒปิ ริญญา ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รวม
ปริญญาเอก
1
2
3
ปริญญาโท
2
2
ปริญญาตรี
9.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
สังกัดสาขาวิชา
รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
- สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5002 หลักการและแนวปฏิบัติ
1
ศ.ดร.ผองพรรณ
จิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตร
ในการประเมินทาง
เกิดพิทกั ษ
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จิตวิทยา (สอนรวม)
สาขาวิชา: Counseling and - สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร จว 5003 การฝกปฏิบัติ
Guidance;
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ประสบการณวิชาชีพ
Educational
ทางจิตวิทยา (สอนรวม)
Psychology
จว 5101 สาระพื้นฐานของ
จิตวิทยาโรงเรียน (สอน
รวม)
จว 5102 การใหการปรึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับเด็ก วัยรุน และ
ครอบครัว (สอนรวม)
จว 5107 กิจกรรมศิลป
สรางสรรคในโรงเรียน

หนาที่ 5
ลําดับที่
2

3

4

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
รศ.ดร.อารี พันธมณี
คุณวุฒ:ิ Ed.D.
สาขาวิชา: Educational
Psychology

สังกัดสาขาวิชา

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน

- สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5003 การฝกปฏิบัติ
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ประสบการณวิชาชีพ
ความสามารถพิเศษ
ทางจิตวิทยา (สอนรวม)
หลักสูตรประกาศนียบัตร
จว 5301 จิตวิทยาและการจัด
บัณฑิต
การศึกษาสําหรับบุคคล
- สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
ที่มีความสามารถพิเศษ
พัฒนามนุษย หลักสูตร
จว 5302 พหุปญ
 ญาและ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ความสามารถพิเศษ
เฉพาะทาง
จว 5306 การพัฒนาความคิด
สรางสรรค
จว 5308 การศึกษาอิสระเกีย่ วกับ
บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ (สอนรวม)
รศ.ไพบูลย เทวรักษ
- สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5003 การฝกปฏิบัติ
คุณวุฒ:ิ ค.ม.
จิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตร
ประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิชา: จิตวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางจิตวิทยา (สอนรวม)
การศึกษาและ - สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ จว 5105 จิตวิทยาบุคลิกภาพและ
การแนะแนว
พัฒนามนุษย หลักสูตร
การปรับตัว
จว 5106 กลยุทธทางจิตวิทยาใน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล (สอนรวม)
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล - สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5003 การฝกปฏิบัติ
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
จิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตร
ประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิชา: Higher
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางจิตวิทยา (สอนรวม)
Education and - สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร จว 5102 การใหการปรึกษาโดย
Counseling
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับเด็ก วัยรุน และ
ครอบครัว (สอนรวม)

หนาที่ 6
ลําดับที่
5

ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
รศ.อัจฉรา สุขารมณ
คุณวุฒ:ิ ค.ม.
สาขาวิชา: วิจยั การศึกษา

9.3 อาจารยประจํารวมสอน
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
1
รศ.ดร.ประสาร
มาลากุล ณ อยุธยา
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
สาขาวิชา: Educational
Psychology

2

รศ.ดร.ทัศนีย นนทะสร
คุณวุฒ:ิ ค.ด.
สาขาวิชา: จิตวิทยา
การศึกษา

3

รศ.ดร.รัญจวน
คําวชิรพิทักษ
คุณวุฒ:ิ ค.ด.
สาขาวิชา: จิตวิทยา
การศึกษา

สังกัดสาขาวิชา

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน

- สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5002 หลักการและแนวปฏิบัติ
จิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตร
ในการประเมินทาง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จิตวิทยา (สอนรวม)
จว 5003 การฝกปฏิบัติ
ประสบการณวิชาชีพ
ทางจิตวิทยา (สอนรวม)
จว 5101 สาระพื้นฐานของ
จิตวิทยาโรงเรียน (สอน
รวม)
สังกัดสาขาวิชา

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน

- สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร จว 5001 พัฒนาการของมนุษย:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศักยภาพและความ
- สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
แตกตาง
พัฒนามนุษย หลักสูตร
จว 5103 นวัตกรรมทางจิตวิทยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ในการเสริมสรางพหุ
ปญญาของเด็กและ
วัยรุน (สอนรวม)
- สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร จว 5104 สัมมนาจริยธรรมและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
จิตวิทยาโรงเรียน (สอน
พัฒนามนุษย หลักสูตร
รวม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตร จว 5104 สัมมนาจริยธรรมและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
จิตวิทยาโรงเรียน (สอน
พัฒนามนุษย หลักสูตร
รวม)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หนาที่ 7
9.4 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับที่
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
1
รศ.ดร.สมโภชน
เอี่ยมสุภาษิต
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
สาขาวิชา: Educational
Psychology
2
รศ.ดร.จํานง วิบูลยศรี
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
สาขาวิชา: Speech
Communication
3
ศ.ศรียา นิยมธรรม
คุณวุฒ:ิ M.A.
สาขาวิชา: Special
Education

สังกัดสาขาวิชา

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน

สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา
จิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

จว 5103 นวัตกรรมทางจิตวิทยา
ในการเสริมสรางพหุ
ปญญาของเด็กและ
วัยรุน (สอนรวม)

สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา
จิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

จว 5106 กลยุทธทางจิตวิทยาใน
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิผล(สอนรวม)

สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5003 การฝกปฏิบัติ
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ประสบการณวิชาชีพ
ความตองการพิเศษ หลักสูตร
ทางจิตวิทยา(สอนรวม)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จว 5201 จิตวิทยาและการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคล
ที่มีความตองการพิเศษ
จว 5202 การคัดแยกและวินิจฉัย
บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
จว 5204 การใหการปรึกษา
บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ ครอบครัว และผู
ที่เกี่ยวของ
จว 5205 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับ
บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ (สอนรวม)
จว 5207 การศึกษาอิสระเกีย่ วกับ
บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ (สอนรวม)
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ชื่อ-นามสกุล
สังกัดสาขาวิชา
รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5206 พัฒนาการทางภาษาและ
คุณวุฒ:ิ กศ.ด.
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ความผิดปกติในการสื่อ
สาขาวิชา: การศึกษาพิเศษ ความตองการพิเศษ หลักสูตร
ความหมาย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จว 5207 การศึกษาอิสระเกีย่ วกับ
บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ (สอนรวม)
ผศ.สมศรี ตรีทิเพนทร
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5205 นวัตกรรมและ
คุณวุฒ:ิ กศ.ม.
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
เทคโนโลยีสําหรับ
สาขาวิชา: การศึกษาพิเศษ ความตองการพิเศษ หลักสูตร
บุคคลที่มีความตองการ
(การศึกษาเด็ก ประกาศนียบัตรบัณฑิต
พิเศษ (สอนรวม)
ที่มีความ
จว 5207 การศึกษาอิสระเกีย่ วกับ
บุคคลที่มีความตองการ
บกพรองทาง
พิเศษ (สอนรวม)
สติปญญา)
นายแพทยจอม ชุมชวย
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5203 การใหความชวยเหลือ
คุณวุฒ:ิ พ.บ., วุฒิบัตร จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
และการบําบัดบุคคลที่มี
ผูเชี่ยวชาญ
ความตองการพิเศษ หลักสูตร
ความตองการพิเศษ
สาขาวิชา: จิตเวชศาสตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จว 5304 การใหการปรึกษา
เด็กและวัยรุน
บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ ครอบครัว และผู
ที่เกี่ยวของ (สอนรวม)
ผศ.ดร.วิลาสลักษณ
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5305 วรรณกรรมและงานวิจยั
ชัววัลลีย
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ทางดานบุคคลที่มี
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
ความสามารถพิเศษหลักสูตร
ความสามารถพิเศษ
สาขาวิชา: Educational
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จว 5307 การพัฒนาทักษะการคิด
Psychology
ระดับสูง
นายแพทยอุดม
สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5304 การใหการปรึกษา
เพชรสังหาร
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
บุคคลที่มีความสามารถ
คุณวุฒ:ิ พ.บ.
ความสามารถพิเศษ หลักสูตร
พิเศษ ครอบครัว และผู
สาขาวิชา: ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่เกี่ยวของ (สอนรวม)
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ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิสงู สุด สาขาวิชา
ดร.ปยวรรณ พันธุมงคล
คุณวุฒ:ิ Ph.D.
สาขาวิชา: Education

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน:

สังกัดสาขาวิชา

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน

สาขาวิชาจิตวิทยา กลุมวิชา จว 5303 กลยุทธรวมสมัยในการ
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
พัฒนาบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ หลักสูตร
ความสามารถพิเศษ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
จว 5308 การศึกษาอิสระเกีย่ วกับ
บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ (สอนรวม)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน มีความตองการการพัฒนากําลังคน ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพโดยมุงพัฒนาคนใหเต็มตามศักยภาพ จึงมีความตองการจําเปนที่ตองพิจารณาการวางแผนหลักสูตร
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทรัพยากรและบริบทที่เกี่ยวของ โดยมีการใหความสําคัญกับ
การใชเครื่องมือและวิธีการที่เปนมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห วินิจฉัย และพัฒนาเด็ก วัยรุน บุคคล
ที่มีความตองการพิเศษ หรือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ใหเจริญงอกงามไดอยางเต็มที่ รวมทั้งสามารถ
ศึกษาวิเคราะหปญหาและความตองการของกลุมเปาหมายดังกลาว เพื่อใหความชวยเหลือ สนับสนุน
สงเสริม กําหนดแนวทางการแกปญหาและการพัฒนาใหแกผูเรียน ครอบครัว และผูที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปจจุบันมีความตองการที่จะพัฒนาแนวคิดเชิงดุลยภาพในสังคม ที่สําคัญคือ ยอมรับ
ตนเอง ยอมรั บ ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล เห็ น คุ ณ ค า ของบุ ค คล และปรั บ ตั ว ได ใ นสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การนําศาสตร วิธีการ และกลยุทธทางจิตวิทยามาใชในการพัฒนามนุษยใหมี
คุณภาพ สามารถเผชิญปญหา เรียนรูแนวทางในการแกปญหา และพัฒนาตนเองและสังคมได นับเปนจุด
หลัก ที่มีความสําคัญเป นอย างยิ่ งในการจัดหลัก สูตร การจัดการเรี ยนการสอน และการบริหารจัดการ
วิชาการ ที่เนนองคความรูและวิธีการในการแกปญหาอยางเปนระบบและสรางสรรค โดยคํานึงถึงสภาพ
ปญหาที่แทจริงในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย

หนาที่ 10
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตทางจิตวิทยาใหตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ในการพัฒนาหลักสูตรไดใชองคความรูและวิธีการทางจิตวิทยามาเปนฐานในการ
ออกแบบหลักสูตร การกําหนดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
เพื่อผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม มีความรู
ความเขาใจในการประยุกตใชผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม สามารถริเริ่ม และมี
สวนรว มในการใหบริ การวิชาการแก สังคม มีคุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้ง
คํานึงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนี้ มีรายวิชาที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่น
สามารถเลือกเรียนได จํานวน 7 รายวิชา ไดแก
13.1 จว 5001 พัฒนาการของมนุษย: ศักยภาพและความแตกตาง
13.2 จว 5002 หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินทางจิตวิทยา
13.3 จว 5105 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
13.4 จว 5106 กลยุทธทางจิตวิทยาในการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
13.5 จว 5107 กิจกรรมศิลปสรางสรรคในโรงเรียน
13.6 จว 5302 พหุปญญาและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
13.7 จว 5306 การพัฒนาความคิดสรางสรรค
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรมุงเนนการผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดาน
จิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ใหมีคุณคา คุณธรรม คุณประโยชน มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ มีภาวะผูนําและเปนแบบอยางในการริเริ่มงานที่มุง
ไปสูการพัฒนาบุคคลใหเต็มตามศักยภาพ โดยใชการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อมุง
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ

หนาที่ 11
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาแลว จะมีคุณลักษณะดังนี้
1.2.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ศี ล ธรรม ค า นิ ย มพื้ น ฐาน จรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ค วาม
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ตระหนักในบทบาทหนาที่ในการใหความชวยเหลือ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนดานจิตวิทยา
1.2.2 มีความรูระดับสูง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยา
สําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และใน
สาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธกัน
1.2.3 มีความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือ
ดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ มี
ทักษะในการนําความรูและผลงานวิจัยมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดความชํานาญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและผูอื่น เพื่อนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.2.4 มี ภ าวะผู นํ า และเป น แบบอย า งในการริ เ ริ่ ม และการพั ฒ นางาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถปฏิบัติงานรวมกับครู ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาตนเอง
และผูอื่นใหมีคุณคา
1.2.5 มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิเคราะหและเสนอแนวทางแกปญหา สามารถ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.1.1 นําผลการประเมินการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา มาใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร
2.1.2 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา
2.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรและแผนการผลิตบัณฑิต ทุก 5 ป
2.2 กลยุทธ
2.2.1 ประเมินผลการเรียนการสอน
2.2.2 ประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิต
2.2.3 ประเมินความตองการของผูใชและตลาดแรงงาน
2.2.4 ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
2.2.5 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้
2.3.1 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา
2.3.2 สถิติและจํานวนนักศึกษาที่รับและสําเร็จการศึกษา
2.3.3 รายงานผลความพึงพอใจในการดําเนินงานของหลักสูตรและคุณภาพของบัณฑิตและ
ขอเสนอแนะของทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา อาจารยผูสอน และผูใชบัณฑิต
2.3.4 รายงานการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
2.3.5 รายงานการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ: ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน: มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน จํานวน 1 ภาคการศึกษา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค: ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน: วันเสารและวันอาทิตย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา:
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาทีห่ นวยงาน
ราชการรับรอง หรือ
2.2.2 เปนครูอาจารย หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือ
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด
2.3 ปญหาและกลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 ปญหาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
กลยุทธในการแกปญหาคือ การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางคอมพิวเตอร และ
การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ท
2.3.2 ปญหาทักษะภาษาอังกฤษ
กลยุทธในการแกปญหาคือ จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
2.3.3 ปญหาการปรับตัวในการเรียน
กลยุทธในการแกปญหาคือ การปฐมนิเทศ การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
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2.4 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาที่รับ

2553
50
50
-

2554
50
50
50

ปการศึกษา
2555
50
50
50

2556
50
50
50

2557
50
50
50

จํานวนนักศึกษา
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.5 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ: ใชงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ไมนําคาสิ่งกอสรางมาคํานวณ)
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
รายการ
รอยละ
2553
2554
2555
2556
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
1,080,000 1,188,000 1,306,800 1,437,480
(เดิม) อัตราที่ตองการใหม
44.26
2. คาจางชั่วคราว
3. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
25.66
626,000
688,600
757,460
833,206
4. คาหนังสือ วารสาร และตํารา
4.92
120,000
132,000
145,200
159,720
5. คาเงินอุดหนุน
6. คาใชจายอืน่ ๆ
25.16
614,000
675,400
742,940
817,234
รวมทั้งสิ้น
100.00
2,440,000 2,684,000 2,952,400 3,247,640
• ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 48,800 บาท/คน/ป
2.6 ระบบการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใชระบบในชั้นเรียน
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิตและรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรฯ และตองเปนไปตามขอบังคับวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศหลักเกณฑการ
เทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประกาศหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษา ไมเกิน 3
ปการศึกษา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) วิชาแกน
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2) วิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของเลขประจําวิชา
1) หลักเกณฑในการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
1.1) อักษรยอ เรียกชื่อหลักสูตรเปนภาษาไทยวา "จว" หรือเปนภาษาอังกฤษวา
"PSY" นําหนาตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร
1.2) ใชตัวเลข 4 หลักตามหลังอักษรยอ "จว" หรือ "PSY" และใหมีความหมาย
ดังนี้
เลข 5000 ขึ้นไป หมายถึง วิชาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ไดแก
วิชาแกน วิชาเฉพาะ หรือวิชาเลือก
เลข 100
หมายถึง วิชาในกลุมวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
เลข 200
หมายถึง วิชาในกลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ
เลข 300
หมายถึง วิชาในกลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ
2) คําอธิบายตัวเลขที่แสดงหนวยกิตของวิชา ชั่วโมงการบรรยาย การปฏิบัติการ และ
การศึกษาดวยตัวเอง ปรากฏอยูหลังรายชือ่ วิชานั้นๆ ซึง่ มีความหมาย ดังนี้
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชา
เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการบรรยายตอสัปดาห
เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการปฏิบัติการตอสัปดาห
เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตัวเองตอสัปดาห
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีแผนการศึกษา 3 แผน ดังนี้
แผนการศึกษา
กลุมวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกน จว 5001 พัฒนาการของมนุษย: ศักยภาพและความแตกตาง
วิชาแกน จว 5002 หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ จว 5101 สาระพื้นฐานของจิตวิทยาโรงเรียน
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะ จว 5102 การใหการปรึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับเด็ก วัยรุน
และครอบครัว
วิชาเฉพาะ จว 5103 นวัตกรรมทางจิตวิทยาในการเสริมสรางพหุปญญาของเด็กและ
วัยรุน
วิชาเฉพาะ จว 5104 สัมมนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาโรงเรียน
รวม
ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกน จว 5003 การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
3(1-4-6)
3(x-x-x)
6
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แผนการศึกษา
กลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกน จว 5001 พัฒนาการของมนุษย: ศักยภาพและความแตกตาง
วิชาแกน จว 5002 หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ จว 5201 จิตวิทยาและการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาเฉพาะ จว 5202 การคัดแยกและวินจิ ฉัยบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
วิชาเฉพาะ จว 5203 การใหความชวยเหลือและการบําบัดบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
วิชาเฉพาะ จว 5204 การใหการปรึกษาบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ครอบครัว และ
ผูที่เกี่ยวของ
รวม
ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกน จว 5003 การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

หนวยกิต
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
9

หนวยกิต
3(1-4-6)
3(x-x-x)
6
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แผนการศึกษา
กลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกน จว 5001 พัฒนาการของมนุษย: ศักยภาพและความแตกตาง
วิชาแกน จว 5002 หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินทางจิตวิทยา
วิชาเฉพาะ จว 5301 จิตวิทยาและการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
วิชาเฉพาะ จว 5302 พหุปญญาและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ จว 5303 กลยุทธรวมสมัยในการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ จว 5304 การใหการปรึกษาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ครอบครัว และผูที่ 3(2-2-6)
เกี่ยวของ
รวม
9
ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
หมวดวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาแกน จว 5003 การฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
วิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(1-4-6)
3(x-x-x)
6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) วิชาแกน
จว 5001
PSY 5001

พัฒนาการของมนุษย: ศักยภาพและความแตกตาง
3(3-0-6)
Human Development: Potential and Diversity
ทฤษฎี หลักการ และองคประกอบของศักยภาพและความแตกตางของมนุษยทุกชวงวัย
อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม บทบาทของสังคมกรณและโลกาภิวัตน การพัฒนามนุษยใหเต็ม
ศักยภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
จว 5002
PSY 5002

หลักการและแนวปฏิบตั ิในการประเมินทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
Principles and Procedures in Psychological Assessment
หลักการและแนวปฏิบัติในการประเมินทางจิตวิทยา การใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาใน
การประเมินเชาวนปญญา เชาวนอารมณ ความถนัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคลิกภาพ ความสามารถใน
การเผชิญปญหาและอุปสรรค เจตคติที่มีตอตนเองและผูอื่น พฤติกรรมการปรับตัว และพฤติกรรมที่มี
ปญหา การประเมินบรรยากาศและปฏิสัมพันธภายในครอบครัว การประมวลผลการทดสอบ การวัด การ
สังเกต การแปลผล การสรุปผล รวมทั้งจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
จว 5003
PSY 5003

การฝกปฏิบัตปิ ระสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
3(1-4-6)
Practicum in Psychological Professional Experiences
การประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมทางจิตวิทยาในการฝกปฏิบัติประสบการณ
วิชาชีพในสถานศึกษา และหนวยงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการศึกษาสภาพปญหา กําหนดปญหาในการทํา
กรณีศึกษา และนําเสนอโครงงานเชิงวิจัยปฏิบัติการในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนดานจิตวิทยาโรงเรียน
หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ

หนาที่ 19
กลุมวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
2) วิชาเฉพาะ
จว 5101
สาระพื้นฐานของจิตวิทยาโรงเรียน
3(3-0-6)
PSY 5101
Foundation of School Psychology
แนวคิดพื้นฐานของจิตวิทยาโรงเรียน ประวัติของจิตวิทยาโรงเรียน บทบาทและหนาที่
ของนักจิตวิทยาโรงเรียน การประยุกตหลักการและแนวคิดทางจิตวิทยามาใชในการปรับเปลี่ยนความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน นวัตกรรมทางจิตวิทยาโรงเรียน การพัฒนาโครงงานทาง
จิตวิทยาโรงเรียนเพื่อการวินิจฉัยและใหการชวยเหลือเด็กและวัยรุนที่มีปญหาพฤติกรรมและปญหาการเรียน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก วัยรุน และบุคคลที่เกี่ยวของ
3(2-2-6)
การใหการปรึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับเด็ก วัยรุน และครอบครัว
School-based Counseling for Children, Adolescents and Family
หลักการและรูปแบบการใหการปรึกษาเด็ก วัยรุน และครอบครัว บทบาทของครูอาจารย
ที่ทําหนาที่ใหการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคตางๆ ในการใหการปรึกษาที่เนนความคิด ความรูสึก และ
พฤติกรรม รวมทั้ง การบริหารจัดการการใหการปรึกษาเด็ก วัยรุน และครอบครัวโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จว 5102
PSY 5102

3(3-0-6)
นวัตกรรมทางจิตวิทยาในการเสริมสรางพหุปญญาของเด็กและวัยรุน
Psychological Innovation for Enhancing Multiple Intelligence of
Children and Adolescents
การประยุกตหลักการทางจิตวิทยาในการเสริมสรางพหุปญญาของเด็กและวัยรุน การคัด
กรองและวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบพหุปญญาแตละดานของเด็กและวัยรุน รวมทั้งการสรางสรรคนวัตกรรม
ทางจิตวิทยาในการเสริมสรางพหุปญญาของเด็กและวัยรุน
จว 5103
PSY 5103

จว 5104
PSY 5104

สัมมนาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาโรงเรียน
3(3-0-6)
Seminar on Professional Ethics in School Psychology
การสัมมนาและการวิเคราะหประเด็นปญหาทางจริยธรรมและแนวทางในการปองกัน
แกไข การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานดานจิตวิทยาโรงเรียน การ
รักษาความลับและสวัสดิภาพของเด็ก วัยรุน และบุคคลที่เกี่ยวของ

หนาที่ 20
3) วิชาเลือก
จว 5105
PSY 5105

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
Psychology of Personality and Adjustment
แนวคิด ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว พัฒนาการดานบุคลิกภาพและการปรับตัวของ
เด็กและวัยรุน การประเมินบุคลิกภาพและการปรับตัว รวมทั้งโครงงานการพัฒนาและสรางเสริมบุคลิกภาพ
และการปรับตัวสําหรับเด็กและวัยรุน
จว 5106
PSY 5106

กลยุทธทางจิตวิทยาในการสือ่ สารที่มีประสิทธิผล
3(3-0-6)
Effective Psychological Communication Strategies
แนวคิด และกลยุทธในการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร ทักษะในการสื่อสาร การใชภาษา
ถอยคําและภาษาทาทาง การฝกปฏิบัติการสื่อสารในการสัมภาษณ การสนทนา การอภิปราย การพูดในที่
ชุมชน การสื่อสารเพื่อลดหรือขจัดความขัดแยง และการสื่อสารเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
จว 5107
PSY 5107

กิจกรรมศิลปสรางสรรคในโรงเรียน
3(2-2-6)
Creative Arts Activities in School
แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคในการจัดกิจกรรมสรางสรรค เพื่อใหการชวยเหลือและ
พัฒนาเด็กและวัยรุน ประกอบดวย การวาดภาพ การเลน การละคร การเขียนโคลงกลอน การปน การใช
นิทาน เพลง และดนตรี

หนาที่ 21
กลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
2) วิชาเฉพาะ
จว 5201
จิตวิทยาและการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0-6)
PSY 5201
Psychology and Educational Management for Persons with Special Needs
การศึกษาทางจิตวิทยาเกี่ยวกับลักษณะและการเรียนรูของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
ประเภทตางๆ ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีปญหาทางการเรียนรู สมาธิสั้น มีความ
บกพรองทางรางกาย มีความบกพรองทางสุขภาพ มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม มีปญหาดานการ
สื่อสาร ตลอดจนบุคคลที่มีปญหาวัฒนธรรมเฉพาะกลุม
หลักการ แนวคิดของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบ
ตางๆ ไดแก การจัดวิชาเรียนหรือชั้นเรียนพิเศษ การจัดการเรียนรวม การจัดการเรียนรวม การจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัยของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ ตลอดจนขอดีและขอจํากัดของการจัดการศึกษาแตละ
ประเภท
จว 5202
PSY 5202

การคัดแยกและวินิจฉัยบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-6)
Screening and Diagnosis Persons with Special Needs
การสังเกตพฤติกรรมบุคคลที่มีความตองการพิเศษ การประเมินพฤติกรรมโดยครูและ
ผูปกครอง แบบทดสอบมาตรฐานในการวัดเชาวนปญญา เกณฑการจําแนก การวินิจฉัยและแปลผล การ
สงตอบุคคลที่มีความตองการพิเศษไปยังหนวยงานที่ใหบริการบําบัด รักษา หรือการสงเสริมพัฒนาการ
รวมทั้งทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
จว 5203
PSY 5203

การใหความชวยเหลือและการบําบัดบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3(2-2-6)
Intervention and Therapy for Persons with Special Needs
ความหมายและหลั ก การในการช ว ยเหลื อ บุ ค คลที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ ป ญ หาและ
ผลกระทบทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคม วิธีการบําบัดทางจิตวิทยาและการศึกษาที่นํามาใชกับบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ การชวยเหลือบุคคลที่มีความตองการพิเศษแตละประเภท ไดแก ความบกพรองทาง
สติปญญา ความบกพรองทางการไดยิน ความบกพรองทางการเห็น การทํางานรวมกับผูปกครองและนัก
บําบัดที่เกี่ยวของและการศึกษาดูงาน
จว 5204
PSY 5204

การใหการปรึกษาบุคคลที่มคี วามตองการพิเศษ ครอบครัว และผูที่เกี่ยวของ 3(2-2-6)
Counseling Persons with Special Needs, Family and Significant Persons
ปญหาทางจิตวิทยาของบุคคลที่มีความตองการพิเศษ การใหการปรึกษาบุคคล ครอบครัว
และผูที่เกี่ยวของ ขั้นตอน เทคนิคและการประยุกตใชการใหการปรึกษา การพัฒนาและการเห็นคุณคาของ
บุคคล การแนะนําแหลงบริการสงตอ สิทธิหนาที่ กฎหมายและพระราชบัญญัติการคุมครองเด็ก

หนาที่ 22
3) วิชาเลือก
จว 5205
PSY 5205

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0-6)
Innovation and Technology for Persons with Special Needs
ความหมายและประเภทของเทคโนโลยีที่อํา นวยความสะดวกสํ า หรั บบุคคลที่มีค วาม
ตองการพิเศษ ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีปญหาทางการเรียนรู สมาธิสั้น มีความ
บกพรองทางรางกาย มีความบกพรองทางสุขภาพ มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม มีปญหาดานการ
สื่อสาร ตลอดจนบุคคลที่มีปญหาวัฒนธรรมเฉพาะกลุม
จว 5206
PSY 5206

พัฒนาการทางภาษาและความผิดปกติในการสื่อความหมาย
3(3-0-6)
Language Development and Communication Disorder
พัฒนาการทางภาษา ประเภท และลักษณะของความผิดปกติในการพูด การพูดลาชา การ
พูดไมชัด จังหวะการพูดผิดปกติ เสียงผิดปกติ การเลือกพูดบางโอกาส (Selective Mutism) อะเฟเซีย
สาเหตุของการพูดผิดปกติ และการชวยเหลือเบื้องตน
จว 5207
PSY 5207

การศึกษาอิสระเกี่ยวกับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
3(1-4-6)
Independent Study of Persons with Special Needs
การศึกษาเรื่องที่อยูในความสนใจเปนพิเศษของผูเรียนเกี่ยวกับ บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

หนาที่ 23
กลุมวิชาจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
2) วิชาเฉพาะ
จว 5301
PSY 5301

จิตวิทยาและการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(3-0-6)
Psychology and Educational Management for Persons with Special
Abilities
การศึกษาทางจิตวิทยาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ ลักษณะความสามารถทางเชาวนปญญา ความฉลาดทางอารมณ ความคิดสรางสรรค ความมานะ
มุงมั่น ความฉลาดในการเปนผูนําและความฉลาดในการใชจริยธรรมคุณธรรม ปจจัยที่สงเสริมหรือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ บทบาทของครอบครัว บทบาทของครู สถานศึกษา
และบริบททางสังคม ปญหาและแนวทางการแกปญหาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
หลักการ แนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษใน
รูปแบบตางๆ ไดแก การจัดวิชาหรือชั้นเรียนพิเศษ การเรียนเรง การจัดโครงการพิเศษเฉพาะทาง การใช
ผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษาดูแล ตลอดจนขอดีและขอจํากัดของการจัดการศึกษาแตละประเภท
จว 5302
PSY 5302

พหุปญญาและความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
3(3-0-6)
Multiple Intelligence and Special Abilities
ความหมายและลักษณะของพหุปญญาและการมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง รวมทั้ง
ความคิดสรางสรรค การคัดแยกและวินิจฉัย ปจ จัยที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรคในการพัฒนา รวมทั้ง
แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
จว 5303
PSY 5303

กลยุทธรวมสมัยในการพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(3-0-6)
Contemporary Strategies for Developing Persons with Special Abilities
หลักการ วิธีการ รูปแบบ และกลยุทธรวมสมัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การเพิ่มพูนประสบการณ การจัดหลักสูตรขยาย การเรียนเรง การใชผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษา
เฉพาะทาง
จว 5304
PSY 5304

การใหการปรึกษาบุคคลที่มคี วามสามารถพิเศษ ครอบครัว และผูที่เกี่ยวของ 3(2-2-6)
Counseling Persons with Special Abilities, Family and Significant Persons
ปญหาทางจิตวิทยาของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ การใหการปรึกษาแกครอบครัวและผู
ที่เกี่ยวของ ขั้นตอน เทคนิคและการประยุกตใชการใหการปรึกษา การพัฒนาและการเห็นคุณคาของบุคคล
การทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษา ครอบครัว และสังคมของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
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3) วิชาเลือก
จว 5305
PSY 5305

วรรณกรรมและงานวิจัยทางดานบุคคลทีม่ ีความสามารถพิเศษ
3(3-0-6)
Literature and Research on Persons with Special Abilities
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถพิเศษในรูปแบบตางๆ ทั้งดานสติปญญา
อารมณ จริ ย ธรรม ตลอดจนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กลยุ ท ธ แ ละเทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาบุ ค คลที่ มี
ความสามารถพิเศษ
จว 5306
PSY 5306

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
Development of Creative Thinking
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค ลักษณะ ประเภทของ
ความคิดสรางสรรค ปจจัยที่มีผลตอความคิดสรางสรรค บทบาทของครอบครัว ครู สถานศึกษา และ
บริบททางสังคมและนวัตกรรมในการสรางเสริมความคิดสรางสรรค
จว 5307
PSY 5307

การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
3(3-0-6)
Development of Higher Order Thinking Skills
แนวคิดเชิงทฤษฎีและรูปแบบเกี่ยวกับความสามารถในการคิด การคิดระดับสูง การพัฒนา
ทักษะการคิด การคิดอยางเปนระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ
จว 5308
PSY 5308

การศึกษาอิสระเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
3(1-4-6)
Independent Study of Persons with Special Abilities
การศึกษาเรื่องที่อยูในความสนใจเปนพิเศษของผูเรียนเกี่ยวกับ บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจํา
3.2.2 อาจารยประจํารวมสอน
3.2.3 อาจารยพิเศษ
…….………………..…………. (อางอิงขอมูลจาก หนาที่ 4-9) ……………………………………
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ไดกําหนดใหมีองคประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณภาคสนาม ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม:
ฝ ก ปฏิ บั ติ ป ระสบการณ วิ ช าชี พ ทางจิ ต วิ ท ยา โดยให นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ ต รงในด า น
จิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่
มีความสามารถพิเศษ จากสภาพการณจริงในโรงเรียน สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมี
ความสามารถในเรื่องตอไปนี้
4.1.1 ศึกษาสภาพปญหาและกําหนดปญหา
4.1.2 จัดทํากรณีศึกษาและโครงงานเชิงวิจัยปฏิบัติการ
4.1.3 เสนอโครงการแกปญหาและพัฒนาอยางเปนระบบ
4.1.4 ประเมินผลการฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
4.2 ชวงเวลาที่จัด: ภาคการศึกษาฤดูรอนของปการศึกษานั้นๆ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน: 2 วันตอสัปดาห จํานวน 8 สัปดาห
4.4 แหลงฝกงาน: ฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
5.1 คําอธิบาย (โดยยอ)
กรณีศึกษาและโครงงานที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาโรงเรียน หรือจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความ
ตองการพิเศษ หรือจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ดําเนินการ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
5.2.1 สามารถกําหนดปญหาและจัดทํากรณีศึกษาและโครงงานอยางเปนระบบ
5.2.2 สามารถสรุปขอความรูที่ไดจากการทํากรณีศึกษาและโครงงาน
5.2.3 สามารถเสนอแนะแนวทางการแกปญหาและการพัฒนาที่มีประสิทธิผล
5.3 ชวงเวลาของโครงงาน: ภาคการศึกษาฤดูรอนของปการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต: 3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการทํากรณีศึกษา และหัวขอโครงงาน
5.5.2 นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวมกันกําหนดกรณีศึกษา และหัวขอโครงงาน
5.5.3 จัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา
5.5.4 ประสานความรวมมือกับแหลง/สถานที่ทํากรณีศึกษา และโครงงาน
5.5.5 เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณสําหรับทํากรณีศึกษา และโครงงาน
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5.6 กระบวนการประเมินผล: หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ดําเนินการ
ประเมินผลและกลไกการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
5.6.1 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทํากรณีศึกษาและโครงงาน โดยนักศึกษา อาจารย
ประจําวิชาและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
5.6.2 ประเมินผลสรุปการทํางานของนักศึกษา จากการติดตามการทํางานผลงานที่เกิดในแตละ
ขั้นตอนและรายงานโดยอาจารยประจําวิชา
5.6.3 ประเมินคุณภาพการทํากรณีศึกษาและโครงงาน โดยนักศึกษา อาจารยประจําวิชาและ
ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ ี่
กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
พึงประสงคของนักศึกษา
การตระหนักและมีทัศนคติทดี่ ี - การสอนสอดแทรกในรายวิชา โดยการบูรณาการเนื้อหาเชิงวิชาการ
ตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
และการปฏิบัติในชีวิตจริง มีการวิเคราะห สังเคราะหตัวอยางและ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบดวย การ
สอนโดยการอภิปราย การใชตัวแบบและกรณีศึกษาทางจิตวิทยา
- การใชตัวแบบ โดยการเสนอตัวแบบที่มีชีวิต (Life Model) อาทิ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งทางจิตวิทยา และ/หรือ
การเสนอตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) จากภาพยนตรและ
สื่อรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะห อภิปราย และนําไปสู
การแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพตามตัวแบบที่
นําเสนอ
- การใชกรณีศึกษาทางจิตวิทยา โดยการเสนอประเด็นปญหาและเรื่อง
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในสภาพชีวิตจริง เพื่อใหนักศึกษาได
ฝกวิเคราะห สังเคราะห และสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เกี่ยวของกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา เพื่อใหเกิดการรับรู การตระหนักรู
และมีทัศนคติที่ดีตอจรรยาบรรณวิชาชีพ
การมีจิตสาธารณะ
- การใช กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร โดยการจั ด โครงการต า งๆ การ
ฝกอบรม และการมอบหมายใหนักศึกษาจัดทําโครงงานทางจิตวิทยา
ในการบริการชุมชน เพื่อเสริมสรางจิตสาธารณะใหนักศึกษามีความ
พรอมที่ จะใหความรว มมือในการบํา เพ็ ญตนใหเ ป นประโยชน แ ก
สวนรวม
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ ี่
พึงประสงคของนักศึกษา

กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ

- การใชตัวแบบ โดยการเสนอตัวแบบที่มีชีวิต (Life Model) อาทิ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางจิตวิทยา และ/
หรือการเสนอตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) จากภาพยนตร
และสื่อรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะห อภิปราย และ
นําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะตามตัวแบบที่
นําเสนอ
- การใช ก รณี ศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา โดยการเสนอประเด็ น ป ญ หา
สภาพการณ และชุมชนตนแบบดานการใหบริการทางจิตวิทยา เพื่อ
เสริมสรางจิตสาธารณะใหกับนักศึกษา
ทักษะการเปนผูนําและการ
- การสอนแบบรวมมือ โดยมอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม เพื่อให
ทํางานเปนทีม
นักศึกษาที่เปนสมาชิกกลุม มีโอกาสไดฝกปฏิบัติหนาที่และบทบาท
ของสมาชิกกลุมอยางครบถวน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมมือกัน
ในการทํางานเปนทีม
- การสอนแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน
(Project-based Learning) เพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีโอกาสในการ
ทํางาน การฝกทักษะ และแกปญหารวมกัน
การมีวินยั และความรับผิดชอบ - การสอนสอดแทรกการมีวินัยและความรับผิดชอบในรายวิชา โดย
ใหนักศึกษาเรียนรูที่จะวิเคราะห สังเคราะหพฤติกรรมการกระทํา
ของตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีวินัย และ
ความรับผิดชอบในการบริหารเวลา ทั้งในดานการเรียน สวนตัว
และสังคม การสอนสอดแทรกจะใชประโยชนจากการใชตัวแบบ
และกรณีศึกษาทางจิตวิทยาดวย
- การมอบหมายงาน และการกําหนดตารางเวลา โดยเปดโอกาสให
นักศึกษารับผิดชอบงานตางๆ ทั้งดานการเรียน ดานสวนตัวและ
สังคม วางแผนงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งกําหนดตารางเวลา
และปฏิบัติใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
- การจัดกิจกรรมใหนัก ศึกษาไดพั ฒนาทักษะการเรียนรู ดวยตนเอง
ดวยการคนควาขอมูล สารสนเทศ และแสวงหาความรูจากแหลงการ
เรียนรูและสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยอาจารยจะชวยเหลือในการแนะ
แนวแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย

หนาที่ 28
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัตทิ ี่
กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
พึงประสงคของนักศึกษา
การจัดการและแลกเปลีย่ น
- การจัดกิจกรรมและเวทีใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถในดาน
เรียนรู
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาโรงเรี ย น หรื อ จิ ต วิ ท ยา
สําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ หรือจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษ
- การมอบหมายใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติในการจัดการประชุมสัมมนา
สัมมนาปฏิบัติการ การประชุมเฉพาะกลุม (Focus Group) และ
นิทรรศการในรูปแบบตางๆ เกี่ยวกับ การใชเครื่องมือทางจิตวิทยา
การแกปญหาและการพัฒนาเด็กและวัยรุนอยางเปนระบบ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.1 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมและทางวิชาชีพ โดยใชการวินจิ ฉัย
ทางคานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของ
ผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐาน และทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 สามารถแสดงพฤติกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกีย่ วของ
กับความขัดแยงทางคานิยม แสดงออกซึ่ง
ความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมาย
และจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม
1.3 สามารถเปนแบบอยางและเปนผูนําในการ
ทํางาน ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
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- เรียนรูจากสถานการณ
- ประเมินนักศึกษากอน
จริงและสถานการณ
ระหวาง และหลังการ
จําลอง
สอนเกีย่ วกับ
- สอนสอดแทรกใน
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
รายวิชา
วิชาชีพ
- ใชตัวแบบ
- ใชกรณีศึกษาทางจิตวิทยา - ใชรูปแบบการประเมิน
- ใชการสอนแบบโครงงาน จากแหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
เปนฐาน
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
- จัดกิจกรรมสงเสริม
จากนักศึกษา อาจารย
คุณธรรม จริยธรรม และ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูท ี่
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เกี่ยวของ
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2. ดานความรู
- ศึกษา วิเคราะห
2.1 มีความรูและความเขาใจอยางถองแทใน
สังเคราะหสาระความรู
เนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
แนวคิด ทฤษฎี โดยใช
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ ที่จะนํามา
การสอนที่ใชปญหาเปน
ประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ
ฐาน การวิจัยเปนฐาน
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
โครงงานเปนฐาน การ
2.2 มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการ
เรียนรูโดยใชสมองเปน
ปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือ
ฐาน และการเรียนรูที่
กลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 มีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของ
ความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
2.4 ตระหนักถึงระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอวิชาชีพ
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- ประเมินนักศึกษากอน
ระหวาง และหลังการ
สอนเกี่ยวกับ ความรู
ความเขาใจในเนื้อหา
สาระของแตละรายวิชา
จากการมีสวนรวมใน
การเรียนการสอน การ
นําเสนอผลงาน แฟม
สะสมผลงาน และการ
สอบ โดยใชหลักและ
แนวปฏิบัติทางการ
ประเมินความสามารถ
ที่แทจริงของผูเรียน
(Authentic
Assessment)
- ใชรูปแบบการประเมิน
จากแหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
จากนักศึกษา อาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่
เกี่ยวของ

3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 สามารถใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ - ฝกวิเคราะหทฤษฎีและ - ประเมินนักศึกษากอน
ประสบการณทาง
เพื่อศึกษาประเด็นหรือปญญาที่ซับซอน
ระหวาง และหลังการ
3.2 สามารถระบุขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห
จิตวิทยา รวมทัง้ งานวิจยั
สอนเกีย่ วกับ ทักษะ
ขอมูลตามสถานการณตางๆ
การคิดวิเคราะห การ
มาประยุกตใชเพือ่ ใหเกิด
3.3 สามารถแกไขปญหาที่มคี วามซับซอน หรือมี ความชํานาญในการ
แกปญหาในการนํา
ความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดว ย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ความรู และงานวิจยั มา
ตนเอง
ประยุกตใชกอนและ
ตนเองและผูอนื่ เพือ่
3.4 สามารถสรุปผล จัดทําขอเสนอและนําเสนอ นําไปสูการยกระดับ
หลังการทําโครงงาน
ประเด็นความรู การปฏิบัติ และการแกไข
คุณภาพการศึกษา
ฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ปญหา
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- ใชโครงงานทางจิตวิทยา - ใชรูปแบบการประเมิน
จากแหลงขอมูลที่
เปนฐาน โดยประยุกต
หลากหลายและ
ทฤษฎีและงานวิจยั ทาง
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
จิตวิทยามาใชในการ
จากนักศึกษา อาจารย
พัฒนาโครงงาน
ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่
- ฝกวิเคราะหประเด็น
เกี่ยวของ
ปญหาทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานทางดาน
จิตวิทยา

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถเปนผูนํา มีความรับผิดชอบอยางสูง - ใชการสอนแบบรวมมือ - ประเมินนักศึกษากอน
ระหวาง และหลังการ
และสามารถปฏิบัติงานรวมกับครู
- ทําโครงงานเปนกลุม
สอนเกีย่ วกับ ทักษะ
ผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และ
- ทําโครงการความรวมมือ
ความสัมพันธระหวาง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาตนเองและ ระหวางหลักสูตร
ครอบครัว และเครือขาย
บุคคล ความ
ผูอื่นใหเปนทรัพยากรที่มีคณ
ุ คา
ที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบในการ
4.2 สามารถพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวาง
เรียนรูภาคทฤษฎีและ
บุคคลในการทํางานและการดําเนินชีวิต
การฝกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
- ใชรูปแบบการประเมิน
จากแหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
จากนักศึกษา อาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่
เกี่ยวของ
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชสารสนเทศ
5.1 สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่
- ใชการสอนเชิงวิเคราะห
หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา
สังเคราะหขอมูลเชิง
คนควาและเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ประจักษ และสรุป
ขอความรู จากการ
5.2 สามารถสื่อสารคําสําคัญ (Key Words) และ
ทดสอบและการวิจัย
ศัพทเทคนิคทางวิชาชีพจิตวิทยา (Technical
- นําเสนอผลงานจากการ
Terms) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใชการซักถามโตตอบ
5.3 สามารถพัฒนาทักษะและความรูใหมดว ย
การอภิปราย การสราง
เทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสารและสารสนเทศ
สถานการณจําลอง การ
ทางอิเล็กทรอนิกส
ทํารายงาน และโครงงาน
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
- มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาหา
ความรู แลกเปลี่ยน
ขอมูล สรุปขอความรู
และทํารายงาน โดยใช
สื่ออิเล็กทรอนิกส
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- ประเมินนักศึกษากอน
ระหวาง และหลังการ
สอนเกี่ยวกับ ทักษะ
การวิเคราะห ทักษะ
การคนควา และ
ความสามารถในการใช
ตัวเลขเชิงสถิติเปน
แนวทางในการแกไข
ปญหา
- ประเมินผลงานของ
นักศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ โดยใชการ
สื่อสาร สารสนเทศ
และเทคโนโลยีทาง
อิเล็กทรอนิกส
- มีการใชรูปแบบการ
ประเมินจาก
แหลงขอมูลที่
หลากหลายและ
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
จากนักศึกษา อาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่
เกี่ยวของ
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6. ดานทักษะปฏิบัตปิ ระสบการณวิชาชีพทาง
จิตวิทยา
6.1 สามารถใหการชวยเหลือ บําบัดและพัฒนา - ฝกปฏิบัติการคัดแยกและ - ประเมินนักศึกษากอน
วินิจฉัยปญหาเด็ก วัยรุน
ระหวาง และหลังการ
บุคคลที่มีปญหา และมีความตองการพิเศษ
สอนเกีย่ วกับ
6.2 สามารถใชกลยุทธในการปฏิบัติที่สอดคลอง และครอบครัว เพื่อให
ความชวยเหลือไดอยาง
ความสามารถในการ
กับประเด็นปญหาและบริบทที่เกี่ยวของ
เหมาะสม
ใหการชวยเหลือ
- ฝกปฏิบัติการใช
บําบัดและพัฒนาบุคคล
แบบทดสอบทางจิตวิทยา ที่มีปญหา และมีความ
ตองการพิเศษ
- ฝกปฏิบัติการใหการ
ปรึกษาเด็ก วัยรุนและผูที่ - มีการใชรูปแบบการ
ประเมินจาก
เกี่ยวของ
แหลงขอมูลที่
- ฝกการจัดทํากรณีศึกษา
และการทําโครงงานเชิง
หลากหลายและ
วิจัย (Research Oriented
ครอบคลุม โดยเฉพาะ
Project)
จากนักศึกษา อาจารย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่
เกี่ยวของ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามเอกสารแนบในภาคผนวก ก.
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
หมวด 10
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา:
ใชกระบวนการทวนสอบ ตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
และมาตรฐานผลการเรียนรูตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ (Curriculum Mapping)

หนาที่ 33
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
หมวด 11
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม:
จัดการปฐมนิเทศหรือแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ ใหเขาใจบทบาทของอาจารย หลักการ
และรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร กลยุ ท ธ ก ารสอน และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องแต ล ะรายวิ ช าที่
รับผิดชอบสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย:
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล:
จัดประชุม สัมมนาปฏิบัติการ การใหความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ:
การเปดโอกาสใหอาจารยเขารวมการสัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และในสาขาที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร: คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 กําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานดานคุณภาพ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ดานวิชาการ ดานงานวิจัยและสรางสรรค ดานบริการวิชาการ และดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2 กําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสถาบันและบุคลากร ดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และระบบการประกันคุณภาพภายใน
1.3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร

หนาที่ 34
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
ปงบประมาณ (พ.ศ.)
รายการ
รอยละ
2553
2554
2555
2556
1. เงินเดือนและคาจางประจํา
(เดิม) อัตราที่ตองการใหม
44.26 1,080,000 1,188,000 1,306,800 1,437,480
2. คาจางชั่วคราว
3. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
25.66
626,000
688,600
757,460
833,206
4. คาหนังสือ วารสารและตํารา
4.92
120,000
132,000
145,200
159,720
5. คาเงินอุดหนุน
6. คาใชจายอืน่ ๆ
25.16
614,000
675,400
742,940
817,234
รวมทั้งสิ้น
100.00 2,440,000 2,684,000 2,952,400 3,247,640
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 48,800
บาทตอคนตลอดหลักสูตร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม และ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3 จํานวนที่ตอ งการ
ลําดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
2.2 จํานวนที่มีอยู
หมายเหตุ
เพิ่มในอนาคต
1
หองบรรยายรวม (50 คน)
1
2
หองเรียนแบบสัมมนากลุมยอย
3
(15 คน)
3
หองปฏิบัติการทางจิตวิทยา
1
ตองการการ
ปรับปรุง
ระบบแสง
เสียง และ
ครุภัณฑ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปดสอน/และที่เกี่ยวของ
หองศึกษาคนควา
ประเภท/รายการ
สํานักบรรณสาร
ตองการเพิ่มเติม
ของหลักสูตร
วารสารภาษาไทย
242
วารสารภาษาอังกฤษ
144
หนังสือภาษาไทย
395
59
หนังสือภาษาอังกฤษ
195
56
วิทยานิพนธ
1,142
94
เครื่องมือทางจิตวิทยา
2
แบบทดสอบทางจิตวิทยา
2
สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูล
5
ซีดีรอม วิดีโอ

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม: กําหนดคุณวุฒแิ ละประสบการณ
3.1.1 ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือ
3.1.2 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และมีประสบการณ
การสอนและการวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร: อธิบาย
กระบวนการในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
3.2.1 แตงตั้ งคณะกรรมการผูรับผิด ชอบหลัก สู ตร ทํา หนาที่ วางแผนการดํา เนิ นการของ
หลักสูตรใหมีคุณภาพ
3.2.2 ประชุม สัมมนาขั้นตอนในการวางแผน ปฏิบัติตามแผนและติดตามผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตร
3.2.3 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพเิ ศษ: กําหนดคุณวุฒแิ ละประสบการณ
3.3.1 ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือ
3.3.2 ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และมีประสบการณ
การสอนและการวิจยั ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.1.1 ปริญญาโท ทําหนาทีผ่ ูประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
4.1.2 ปริญญาตรี ทําหนาที่เจาหนาที่ธุรการประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพือ่ การปฏิบัติงาน
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และทําวิจัยรวมกับอาจารย
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการใหกับนักศึกษา
5.1.2 กําหนดแผนการใหการปรึกษาดานวิชาการของอาจารย
5.1.3 กําหนดตารางเวลาการใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ ของอาจารย
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
6. ความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สวนที่ 8 วาดวยสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตอง
ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 8 ไดระบุใหสถานศึกษาใน
ทุกสังกัด ตองรับเด็กพิเศษเขาเรียนรวม จัดการศึกษาเฉพาะ รวมถึง การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ การ
พั ฒ นาศั ก ยภาพในการดํ า รงชี วิ ต การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานที่ จํ า เป น การฝ ก อาชี พ หรื อ บริ ก ารอื่ น ให
สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของเด็กแตละคน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน ที่จัดใหทุก
คนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนรวม เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษ เพื่อใหมีโอกาสในการอยูรวมกับสังคม
ปกติ
แมเด็กที่เรียนรวมในโรงเรียนบางสวน จะสามารถใชชีวิตรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข แตก็
มีเด็กจํานวนหนึ่งที่มีปญหาดานการเรียน การเขากับเพื่อน การเขากับครู และมีปญหาทางอารมณ บางคน
ทําใหระบบของโรงเรียนเสีย ในกรณีที่เปนขออางของเด็กปกติที่ถือโอกาสเกเร หลบเรียน หนีเรียน และ
การปรับตัวอื่นๆ ซึ่งสภาพปญหาเหลานี้ เปนที่ประจักษชัดวา มีความจําเปนตองใชประโยชนจากศาสตร
วิชาชีพ และวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใช เพื่อการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาผูเรียนอยางไดผล
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หากบุคลากรทุกฝายรับรูปญหา หาแนวทางในการแกไข ใหการชวยเหลือเปดโอกาส และให
โอกาสเอาใจใสมาขึ้นเปนพิเศษ ก็จะทําใหสังคม ชาติ และโลกนาอยูยิ่งขึ้น และคนที่มีความตองการพิเศษ
เหลานี้ก็จะอยูในโลกอยางมีความสุข ไมเปนภาระของครอบครัว พอแมผูปกครอง ชุมชน หรือประเทศ
ตามสถิติขอมูลที่พอจะประมาณการไดวา นักเรียนในระบบการศึกษาทั้งประเทศมีจํานวนประมาณ
12 ลานคน ไดมีนักเรียนที่เขาระบบการเรียนรวม เพื่อแกไขปญหาขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม จํานวนไมนอยกวา 5 หมื่นคน นอกจากนั้นมีนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนปกติที่ปญหาทางพฤติกรรมและการเรียนรูอีกเปนจํานวนมาก ซึ่งตองการ
การศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัยปญหา โดยการใชวิธีการและเครื่องมือทางจิตวิทยาอยางเปนระบบและได
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ขอมูลเหลานี้แสดงถึง ปริมาณความตองการครู อาจารย
และบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับสูงทางดานจิตวิทยาโรงเรียน หรือดานจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ หรือจิตวิทยาสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ โดยที่ในขณะนี้ไดมีความพยายามแกปญหาใน
รูปแบบของการฝกอบรม การจัดหลักสูตรระยะสั้น และการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรีอยูจํานวนหนึ่ง แตก็จะประมาณการวา ยังมีความตองการกําลังคนที่จะชวยพัฒนางานทางดานนี้
อีกเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง เพราะสถิติของบุคคลที่มีความตองการพิเศษดังกลาวมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้น
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เกณฑประเมิน ดังนี้
ปการศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย
2553 2554 2555 2556 2557
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน
X
X
X
X
X
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนใน
X
X
X
X
X
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
X
X
X
X
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
X
X
X
X
การศึกษา
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
11. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูสอนที่มีตอบัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
14. นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา
ที่กําหนดในหลักสูตร
15. รายงานการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา
ตามกรอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รวมตัวบงชี้ในแตละป

ปการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน มีการประเมินการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษา และนํา
ผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน มีการประเมินทักษะของอาจารย
ในการใชแผนกลยุทธการสอน และนําผลการประเมินฯ มาพัฒนาการใชแผนกลยุทธการสอนของอาจารย

หนาที่ 39
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.2 ประเมินจากอาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอกจากหนวยงานที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 ประเมินจากผูใชประกาศนียบัตรบัณฑิตและผูเกีย่ วของ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินการของหลักสูตร อยางนอย 3 คน โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาจิตวิทยา อยางนอย 1 คน
3.2 ดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในหมวดที่ 7 ขอ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนกลยุทธ ทําหนาที่ประเมินและนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธของหลักสูตร
…………………………………

