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รายละเอยีดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจติวิทยา 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2566 
 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
คณะ/สาขาวชิา            คณะจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยา  

 

หมวดที ่1   
ขอ้มลูทัว่ไป 

1.  ชื่อหลกัสตูร  
       ภาษาไทย    :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
       ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Arts Program in Psychology 
 
2.  ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา   
       ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 

       (ชื่อย่อ) :  ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
   ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)  :  Bachelor of Arts (Psychology) 
             (ชื่อย่อ)    :  B.A. (Psychology) 
 
3.  วิชาเอก 

ไม่มี 
 
4.  จำนวนหนว่ยกติทีเ่รยีนตลอดหลกัสตูร 
  ไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต  
 
5.  รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1                                รูปแบบ  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ปี)              
5.2   ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
5.3   การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จ    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาจิตวิทยา   
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6. สถานภาพของหลักสตูรและการพจิารณาอนมุตั ิ/เหน็ชอบหลักสตูร 
6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566   
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
6.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

จิตวิทยา คณะจิตวิทยา พิจารณากลั่นกรองและวิพากษ์หลักสูตร ในการประชุม วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 
2565  

6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 

6.5 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 
กันยายน 2565 

 
7. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2567 
 
8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสำเรจ็การศกึษา 

บัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยาไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งในองค์กรของรัฐและเอกชน ดังนี้ 
8.1 นักจิตวิทยา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 
8.2 นักจิตวิทยาโรงเรียน 
8.3 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ หรือสำนักงานศาลยุติธรรม หรือศาลเยาวชนและครอบครัว 
8.4 นักจิตวิทยา ประจำโรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุข 
8.5 นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดกรมสุขภาพจิต 
8.6 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดกรมการจัดหางาน 
8.7 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ 
8.8 ผู้ให้คำปรึกษา/ให้คำแนะนำปรึกษาในอุตสาหกรรมและองค์การ 
8.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
8.10 ผูใ้ห้คำปรึกษาทางสุขภาพจิต 
8.11 นักจิตวิทยาในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมสงเคราะห์หรือมูลนิธิ 
8.12 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจรจาต่อรอง การประสานงาน การสื่อสารองค์การ ลูกค้าสัมพันธ์ 
8.13 วิทยากรอิสระด้านจิตวิทยา หรือนักจัดกิจกรรมกลุ่ม นักปรับพฤติกรรม 
8.14 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการนำจิตวิทยาไปประยุกต์ อาทิ บุคลากรด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ 

ด้านการบริการ 
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9.  ชือ่ นามสกลุ ตำแหนง่ทางวชิาการ และคณุวฒุกิารศกึษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร     
 ลำดบั ชื่อ – สกลุ ตำแหนง่ 

ทางวิชาการ 
คณุวฒุกิารศกึษา ปทีีจ่บ 

(พ.ศ.) 
  1 นายคมเพชร ฉัตรศุภกุล รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Higher Education and 

Counseling), University of 
North Texas, USA 

2528 
 

 
  2 นางประณต เค้าฉิม รองศาสตราจารย์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)                      

สถาบันระหว่างชาติสำหรับการ
ค้นคว้าเรื่องเด็ก                 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  

2517 
 
 

 
  3 นายอรรควิช จารึกจารีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม. (จิตวิทยาารศึกษา)                       

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                               
2557 

 
4 นายอธิวัฒน์  รัตนวงศ์แข  

 
อาจารย์ ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2557 
 

5 นางสาวธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
 
 

 
10.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 
11.  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั  

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเอกชนที่มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย การ          
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา สามารถบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย หลักสูตรจึงได้
บริหารจัดการภายในหลักสูตรตามกรอบแผนงานของมหาวิทยาลัยตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านการผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ (Identity) คือ “บัณฑิตเกษมบัณฑิตพร้อมเป็นมืออาชีพสำหรับโลกอนาคต” 

อัตลักษณ์เป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย ที ่สอดคล้องกับเจตน ารมณ์ในการ
จัดตั ้งมหาวิทยาลัย หรือลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา เน้นที่การกำหนดภาพความสำเร็จในตัวผู้เรียน       
ที่ประกอบด้วยทักษะที่จำเป็นในการเป็นมืออาชีพเฉพาะวิชาชีพ ดังนี้  

1. ด้านการสื่อสารและใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Technology & Communication) 
2. ด้านคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative & Creative) 
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3. ด้านความซ่ือสัตย์และมีจิตสำนึก (Moral & Integrity) 
4. ด้านการคิดเชิงบวกและคิดแบบยืดหยุ่น (Growth Mindset)  
5. ด้านดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มีความสุข (มีสุขภาวะทางสังคม) (Work-life balance) 
6. ด้านแสวงหาความรู้ ตลอดเวลา และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา (Lifelong Learning)  
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ ่งมั ่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะทางจิตวิทยา สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลาย โดยประกอบด้วย
คุณลักษณะที่จำเป็น ดังนี้ 

1. สุขภาพจิตดีและคิดบวก (Good Mental Health and Positive Thinking) 
2. เข้าใจ ยอมรับพฤติกรรมตนเองและผู้อ่ืนอย่างไม่มีเงื่อนไข (Self-Understanding and 

Recognition Others with Unconditional Positive Regard) 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ (Psychological Knowledge Application) 

4. มีจ ิตสาธารณะร ่วมกันร ับผิดชอบในการพ ัฒนาสังคมอย่างย ั ่งย ืน  (Public Mind for 
Sustainable Social Development) 
 
12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  
     หลักสูตรให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรได้ตามความสนใจของ

นักศึกษาและอยู่ภายใต้คำแนะนำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี   
13.2 รายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 

 13.2.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 นักศึกษาของหลักสูตรเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ ่งเปิดสอนโดยสำนัก                 

วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอ่ืน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    
 13.2.2 รายวิชาในหมวดวิชาโท     

              น ักศ ึกษาของหลักสูตรสามารถเล ือกเร ียนวิชาโทจากกลุ ่มสาขาวิชาอื ่นท ี ่ เปิดสอน                
ในมหาวิทยาลัย นอกเหน ือจากสาขาวิชาโทในสาขาวิชาจิตวิทยา ได้ตามความสนใจของนักศึกษา                   
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที ่ปรึกษา โดยนักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน                
ให้ครบจำนวน 18 หน่วยกิต  

  13.2.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 
นักศึกษาของหลักสูตรสามารถเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต โดย

เลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ได้ตามความสนใจของนักศึกษา  
เปน็ตัวจักรที่สำคัญของสังคม   คนจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง  ผู้อ่ืน  และสังคม  เพื่อให้

สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ท่ามกลางสังคม
พหุวัฒน 
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หมวดที ่2   
ขอ้มลูเฉพาะของหลักสตูร 

 
1.  ปรชัญา ความสำคญั และวตัถปุระสงคข์องหลักสตูร   

1.1  ปรชัญา 
“มุ่งมั่นประยุกต์องค์ความรู้จิตวิทยาที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคนในสังคมยุคใหม่ให้ดำรงชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ” 
1.2  ความสำคัญ 

ด้วยมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญของสังคม มนุษย์จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง 
ผู้อ่ืน และสังคม เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขโดยเฉพาะการ
อยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการแข่งขันสูงและต้องเผชิญกับ
ปัญหาโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจกับสมาชิกทุกคนในสังคมอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึง
ศาสตร์ทางจิตวิทยาสามารถช่วยให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในการรับมือกับปัญหา   ที่เผชิญอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญยิ่งหลักสูตรหนึ่งใน
การจัดการศึกษา เพื่อสนองตอบการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข และสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน  

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์จิตวิทยา สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

มนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในศาสตร์จิตวิทยา และการประกอบอาชีพใน

อนาคต โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านจิตวิทยา สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่

หลากหลายและในสังคมแบบพหุวัฒนธรรม 
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสุขภาพจิตดี มีความคิดเชิงบวก บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารได้

ดีและทำงานกับบุคคลอ่ืนได้ 
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข ช่วยเหลือและพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล  
 

2.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา กำหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาวะ        

การเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อกำหนดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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หมวดท่ี  3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  มีระบบการจัดการศึกษาดังนี้   
1.1 ระบบ  

ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาในแต่ละ          
ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8  สัปดาห์ และมีชั่วโมงเรียนของ   

แต่ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั ่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ   ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับการพิจารณาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  มีการด าเนินการของหลักสูตรดังนี้   
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่  1  ต้ังแต่เดือน  มิถุนายน ถึง ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่  2  ต้ังแต่เดือน  พฤศจิกายน ถึง มีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน           ต้ังแต่เดือน  เมษายน ถึง พฤษภาคม   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที ่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง โดยใช้วิธีการ
เทียบโอนผลการเรียนจากต่างสถาบัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย การศึกษาระบบ             
หน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 15) 

2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต 
ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 2 ข้อ 6) 

2.3  คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูร 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประกอบด้วย ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น ประมาณ 

220,000 บาท 
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 2.4  ระบบการศึกษา  
 ☑  แบบชั้นเรียน  
 ☐  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

☐  แบบทางไกลผ่านสื่อภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
☐  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเป็นสื่อหลัก (E-learning) 
☐  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
☑  อ่ืน ๆ ตามประกาศเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน สามารถ เทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจาก

การศึกษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ง หมวด 15) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
1.1)  รายวิชาบังคับ 9  หน่วยกิต  
1.2)  รายวิชาเลือก 16  หน่วยกิต  

 (1) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   3 หน่วยกิต  
 (2) กลุ่มสาระการสร้างสรรค์  
      นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ                                    

3 หน่วยกิต  

 (3) กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 2 หน่วยกิต  
 (4) กลุ่มสาระพลเมืองโลก               3 หน่วยกิต  
 (5) กลุม่สาระสุนทรียศาสตร์            3 หน่วยกิต  
 (6) กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ  
     และบุคลิกภาพ       

2 หน่วยกิต  

1.3)  รายวิชาเลือกอิสระ 5 หน่วยกิต  
2) หมวดวิชาเฉพาะ  93  หน่วยกิต 

2.1)  วิชาเอก 75  หน่วยกิต  
2.2)  วิชาโท 18  หน่วยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  
         1)  หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ศษท) หรือ General 
Education (GEN)  ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขดังนี้ 

ศษท XXX 
GEN XXX 

โดยตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังต่อไปนี้  
เลขตัวแรก (หลักร้อย) หมายถึง  กลุ่มสาระในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
เลขสองตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชาในกลุ่มสาระนั้น ๆ 
เลข  1  หมายถึง  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร              
เลข  2  หมายถึง  กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
เลข  3  หมายถึง  กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต              
เลข  4  หมายถึง  กลุ่มสาระพลเมืองโลก       
เลข  5  หมายถึง  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
เลข  6  หมายถึง  กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 

 2)  หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาและรูปแบบหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตร 
    2.1)  รหัสวิชา 

         รหัสวิชา ภาษาไทยใช้อักษรย่อ “จว” หรือ ภาษาอังกฤษใช้อักษรย่อ “PSY” 
ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก โดยตัวเลขมีความหมายดังนี้ 

ก. ตัวเลขแรก   หมายถึง ระดับชั้นปีหรือระดับของวิชา ยกเว้นรายวิชาโท 
และวิชาเลือกเสรีในสาขาวิชา ขึ้นต้นด้วยเลข 4 

ข. ตัวเลขกลาง และตัวเลขท้าย หมายถึง  ล าดับรายวิชาในชั้นปีที่ 
 เปิดสอน ยกเว้นรายวิชาโทและวิชาเลือกเสรีในสาขาวิชา 

เรียงล าดับต่อจากรายวิชาเอกที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 4 
  2.2)  หน่วยกิต 

                                      หน่วยกิต มีรูปแบบ “X(X-X-X)” ประกอบด้วย ตัวเลขที่แสดงจ านวนหน่วยกิต 
และจ านวนชั่วโมงเรียนในรายวิชาต่อสัปดาห์ โดยตัวเลขมีความหมายดังนี้ 

ก. เลขนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
ข. เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
ค. เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 
ง. เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1)  รายวิชาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป        จำนวน    30  หนว่ยกติ    

     1.1) รายวิชาบงัคบั                     จำนวน     9  หนว่ยกติ   

1.1.1 กลุม่สาระ ภาษากบัการสื่อสาร 

ศษท101 

GEN101 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     

THAI  FOR  COMMUNICATION                                      

3(3-0-6) 

ศษท102 

GEN102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

1.1.2 กลุม่สาระ พลเมอืงโลก 

ศษท401 

GEN401 

สมาร์ทเกษม 

SMART KASEM  

3(3-0-6) 

  1.2) รายวชิาเลอืก                      จำนวน    16  หน่วยกติ         

1.2.1 กลุม่สาระ  ภาษากบัการสื่อสาร   ไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกติ 

ศษท103 

GEN103 

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  

THAI FOR CREATION 

3(3-0-6) 

ศษท104 

GEN104 

วาทการสมัยใหม่ 

MODERN DISCOURSE  

3(3-0-6) 

ศษท105 

GEN105 

การสื่อสารอย่างมืออาชีพ   

PROFESSIONAL COMMUNICATION  

3(3-0-6) 

ศษท106 

GEN106 

การเขียนเพื่องานอาชีพ 

WRITING FOR CAREER  

3(3-0-6) 

ศษท107 

GEN107 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์   

ART OF USING THAI LANGUAGE IN ONLINE 

MEDIA 

3(3-0-6) 

ศษท108 

GEN108 

วิถีภาษาไทยร่วมสมัย 

WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท109 

GEN109 

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท110 

GEN110  

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในองค์กร 

ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN 

WORKPLACES  

3(3-0-6) 
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1.2.1 กลุม่สาระ  ภาษากบัการสื่อสาร   ไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกติ 

ศษท111 

GEN111  

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในองค์กร 

ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN 

WORKPLACES   

3(3-0-6) 

ศษท112 

GEN112   

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพ  

ENGLISH FOR HEALTH CARE   

3(3-0-6) 

ศษท113 

GEN113 

ภาษาอังกฤษจากสื่อบันเทิง 

ENGLISH FOR ENTERTAINMENT MEDIA 

3(3-0-6) 

ศษท114 

GEN114 

ภาษาอังกฤษกับความเป็นไทย 

ENGLISH AND THAINESS 

3(3-0-6) 

ศษท115 

GEN115   

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ 

ENGLISH FOR MODERN BUSINESS 

COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

ศษท116 

GEN116  

สื่อสารง่าย ๆ สไตล์พม่า   

EASY WAY TO COMMUNICATE MYANMAR 

LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท117 

GEN117 

สื่อสารง่าย ๆ สไตล์เวียดนาม 

EASY WAY TO COMMUNICATE VIETNAMESE 

LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท118 

GEN118 

สื่อสารง่าย ๆ สไตล์จีน 

EASY WAY TO COMMUNICATE CHINESE 

LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท119 

GEN119  

สื่อสารง่าย ๆ สไตล์ญ่ีปุ่น 

EASY WAY TO COMMUNICATE JAPANESE 

LANGUAGE 

3(3-0-6) 

ศษท120 

GEN120 

สื่อสารง่าย ๆ สไตล์เกาหลี  

EASY WAY TO COMMUNICATE KOREAN 

LANGUAGE 

3(3-0-6) 
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1.2.2 กลุม่สาระ  การสรา้งสรรค ์นวตักรรม และการเปน็ผูป้ระกอบการ  

       ไมน่อ้ยกวา่ 3 หนว่ยกติ 

ศษท201 

GEN201 

ไลฟ์สไตล์ผู้ประกอบการสมัยใหม่  

CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP 

LIFESTYLE 

3(3-0-6) 

ศษท202 

GEN202 

ทักษะการบริหารใจในโลกยุคใหม่ 

MIND MANAGEMENT SKILLS IN MODERN 

WORLD  

3(3-0-6) 

ศษท203 

GEN203 

ธุรกิจสิ่งแวดล้อม  

ENVIRONMENTAL BUSINESS  

3(3-0-6) 

ศษท204 

GEN204 

ความคิดสร้างสรรค์ : ศักยภาพสุดยอดของมนุษย์ 

CREATIVITY : HUMAN SELF 

ACTUALIZATION  

3(3-0-6) 

ศษท205 

GEN205 

กฎหมายธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ  

BUSINESS LAW FOR ENTREPRENEURS 

3(3-0-6) 

ศษท206 

 

GEN206 

บุคลิกภาพและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

สำหรับผู้ประกอบการ  

PERSONALITY AND PROFESSIONAL 

PRESENTATION FOR ENTREPRENEURS 

3(3-0-6) 

ศษท207 

GEN207 

การคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร  

CREATIVE THINKING FOR 

COMMUNICATIONS 

3(3-0-6) 

ศษท208 

GEN208  

ภูมิปัญญาไทยกับความคิดสร้างสรรค์  

THAI WISDOM AND CREATIVITY  

3(3-0-6) 

ศษท209 

GEN209  

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 

CONTEMPORARY ART CREATIVITY   

3(3-0-6) 
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1.2.3 กลุม่สาระ  ศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่ชีวติ   ไมน่อ้ยกวา่ 2 หน่วยกติ 

ศษท301 

GEN301 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้ชีวิต  

THE ART AND SCIENCE FOR LIFE  

3(3-0-6) 

ศษท302 

GEN302 

ออกแบบชีวิต คิดสไตลค์นรุ่นใหม่  

LIFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF 

NEW GENERATION  

3(3-0-6) 

ศษท303 

GEN303 

การรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

COPING WITH NATURAL DISASTER 

2(2-0-4) 

ศษท304 

GEN304 

สารและการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา 

SUBSTANCE AND CHANGE AROUND US 

2(2-0-4) 

ศษท305 

GEN305 

รอบรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

ALL AROUND OF NATURAL PHENOMENON 

2(2-0-4) 

ศษท306 

GEN306 

ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน  

NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 

2(2-0-4) 

ศษท307 

GEN307 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS 

2(2-0-4) 

ศษท308 

 

GEN308  

การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อการทำงาน  

THE USE OF APPLICATIONS AND 

COMPUTER PROGRAMS FOR WORK 

2(1-2-4) 

ศษท309 

GEN309  

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัล  

MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN 

DIGITAL ERA   

3(3-0-6) 

ศษท310 

GEN310  

ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ 

LEARNING SKILLS TO SUCCESS 

3(3-0-6) 
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1.2.4 กลุม่สาระ  พลเมอืงโลก   ไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกติ 

ศษท402 

GEN402 

กฎหมายเพื่อการดำรงชีวิต  

LAWS FOR DAILY LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท403 

GEN403 

การศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมือง 

EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

ศษท404 

GEN404 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชีวิต  

THE KING’S PHILOSOPHY FOR LIFE 

DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

ศษท405 

GEN405 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน  

ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE 

WORLD 

2(2-0-4) 

ศษท406 

GEN406 

เมืองอัจฉริยะเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน  

SMART CITY TO SUSTAINABILITY 

3(3-0-6) 

ศษท407 

GEN407 

สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข 

AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 

3(3-0-6) 

1.2.5 กลุม่สาระ  สนุทรยีศาสตร ์  ไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกติ 

ศษท501 

GEN501 

ปรัชญารักกับความงามของชีวิต  

PHILOSOPHY OF LOVE AND BEAUTY IN LIFE 

3(3-0-6) 

ศษท502 

GEN502 

ศาสตร์แห่งความสุข 

SCIENCE OF HAPPINESS 

3(3-0-6) 

ศษท503 

GEN503 

อารยธรรมโลก  

WORLD CIVILIZATION 

3(3-0-6) 

ศษท504 

GEN504 

ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย 

THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY 

3(3-0-6) 

ศษท505 

GEN505 

ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ 

HISTORY IN CINEMAS 

3(3-0-6) 

ศษท506 

GEN506 

ประวัติศาสตร์ศิลป์ 

ART HISTORY 

3(3-0-6) 

ศษท507 

GEN507 

รู้ไทย รักษ์ไทย   

THAINESS AWARENESS 

3(3-0-6) 

ศษท508 กรุงเทพศึกษา 3(3-0-6) 
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1.2.4 กลุม่สาระ  พลเมอืงโลก   ไมน่อ้ยกวา่ 3 หน่วยกติ 

GEN508  BANGKOK STUDIES  

ศษท509 

GEN509  

ศิลปะและวัฒนธรรมบันเทิง 

ARTS AND ENTERTAINMENT  

3(3-0-6) 

ศษท510 

GEN510 

มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์ 

MAN AND AESTHETICS 

3(3-0-6) 

ศษท511 

GEN511 

โลกแห่งเทพนิยาย 

WORLD OF FAIRY TALES 

3(3-0-6) 

ศษท606 

GEN606 

การสื่อสารสัมพันธ์  

COMMMUNICATION OF RELATION 

3(3-0-6) 

ศษท607 

GEN607 

ภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานเปน็ทีม 

LEADERSHIP AND TEAM WORKING TECHNIQUES 

3(3-0-6) 

ศษท608 

GEN608 

บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล 

CONTEMPORARY PERSONALITY IN DIGITAL AGE 

3(3-0-6) 

ศษท609 

GEN609 

จิตบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

SERVICE MIND FOR LIFE AND SOCIAL DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

 
        1.3) รายวชิาเลอืกอิสระ  จำนวน 5 หนว่ยกติ 

              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระใดก็ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

และไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเลือกเรียนไว้แล้ว 

1.2.6 กลุม่สาระ  ศาสตรก์ารพฒันาสขุภาวะและบคุลิกภาพ   ไมน่อ้ยกวา่ 2 หน่วยกติ 

ศษท601 

GEN601 

ลีลาศ  

BALLROOM DANCING 

1(0-2-2) 

ศษท602 

GEN602 

การต่อสู้และป้องกันตัว 

MARTIAL ARTS 

1(0-2-2) 

ศษท603 

GEN603 

การออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน  

EXERCISES IN DAILY LIFE 

2(1-2-3) 

ศษท604 

GEN604 

การจัดกิจกรรมนันทนาการและเกม 

GAMES AND RECREATION ACTIVITIES 

2(1-2-3) 

ศษท605 

GEN605 

สุขภาพเพื่อชีวิต  

HEALTH FOR LIFE 

3(3-0-6) 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน  93  หน่วยกิต 

1)  วิชาเอก จ านวน 26 รายวิชา รวม 75 หน่วยกิต  
จว101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
PSY101 GENERAL PSYCHOLOGY  
จว102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
PSY102 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  
จว103 ชีวจิตวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY103 INTRODUCTION TO BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 
จว104 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
PSY104 THEORIES OF PERSONALITY    
จว105 พลวัตกลุ่ม 3(3-0-6) 
PSY105 GROUP DYNAMICS  
จว201 จิตวิทยาการรู้คิด 3(3-0-6) 
PSY201 COGNITIVE PSYCHOLOGY  
จว202 จิตวิทยาการเรียนรู้                                           3(3-0-6) 
PSY202 PSYCHOLOGY OF LEARNING  
จว203 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY203 INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY  
จว204 สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
PSY204 MENTAL HEALTH   
จว205 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 
PSY205 POSITIVE PSYCHOLOGY   
จว206 จิตวิทยาการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
PSY206 PSYCHOLOGY OF SELF DEVELOPMENT  
จว301 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 1 3(3-0-6) 
PSY301 ENGLISH FOR PSYCHOLOGY 1  
จว302 การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
PSY302 PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT  
จว303 การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY303 INTRODUCTION TO BEHAVIOR MODIFICATION  
จว304 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 2         3(3-0-6) 
PSY304 ENGLISH FOR PSYCHOLOGY 2                                    
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1) วิชาเอก (ต่อ) 
จว305 วิธีการทางสถิติส าหรับจิตวิทยา 3(3-0-6) 
PSY305 STATISTICAL METHODS FOR PSYCHOLOGY  
จว307     จิตวิทยาการฝึกอบรม 3(2-2-5) 
PSY307     PSYCHOLOGY OF TRAINING  
จว309 ปัญหาเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 
PSY309 CHILDREN AND ADOLESCENTS PROBLEMS  
จว310 นวัตกรรมทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
PSY310 INNOVATION OF PSYCHOLOGY  
จว401 การวิจัยเบื้องต้นทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
PSY401 INTRODUCTION TO RESEARCH IN PSYCHOLOGY 

จว402 จรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
PSY402 PROFESSIONAL ETHICS IN PSYCHOLOGY   

จว403 สัมมนาทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
PSY403 SEMINAR IN PSYCHOLOGY 
จว405 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 3(1-4-4) 
PSY405 PRACTICUM IN PSYCHOLOGY  
จว429 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น                                 3(2-2-5) 
PSY429 INTRODUCTION TO COUNSELING  PSYCHOLOGY 
จว441 โครงงานพเิศษทางจิตวิทยา 1 1(1-0-2) 
PSY441 SPECIAL PROJECT IN PSYCHOLOGY 1  
จว442 โครงงานพเิศษทางจิตวิทยา 2 2(1-2-3) 
PSY442 SPECIAL PROJECT IN PSYCHOLOGY 2  

 2) วิชาโท จ านวน 18 หน่วยกิต  
    นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโท จ านวน 18 หน่วยกิต จากกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั 
อาทิ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศ
ดิจิทัล ฯลฯ โดยกลุ่มวิชาโทในสาขาวิชาจิตวิทยา มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1)  กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
          (INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY) 

2.2)  กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็กปฐมวัย  
       (EARLY CHILDHOOD PSYCHOLOGY) 
2.3)  กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  
       (GUIDANCE AND COUNSELING PSYCHOLOGY) 
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 2.1) กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
           (INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY) 

จว406    จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น  3(3-0-6) 
PSY406    INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL 

PSYCHOLOGY 
จว408   หลักจิตวิทยาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
PSY408    PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT 
 

จว410    การให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาพนักงาน 3(3-0-6) 
PSY410    STAFF CONSULTATION AND COUNSELING  
จว430 จิตวิทยาผู้บริโภคในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
PSY430    PSYCHOLOGY OF CONSUMER IN MULTICULTURAL SOCIETY 
จว431 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(2-2-5) 
PSY431    SEMINAR ON INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL 

PSYCHOLOGY 
จว443 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  3(2-2-5) 
PSY443    LEADERSHIP AND TEAMWORK  
จว444 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
PSY444    PSYCHOLOGY OF INDUSTRIAL RELATIONS  
จว445 จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 
PSY445    PSYCHOLOGY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT 

จว446 การยศาสตร์และความปลอดภัยในสถานที่ท างาน   3(3-0-6) 

PSY446 ERGONOMICS AND SAFETY IN THE WORKPLACE  
จว447 การฝึกประสบการณ์ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(1-4-4) 

PSY447 
 

FIELD EXPERIENCE IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL 
PSYCHOLOGY 
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2.2)  กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็กปฐมวัย (EARLY CHILDHOOD PSYCHOLOGY) 
จว433   พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
PSY433    EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT  
จว434  จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 
PSY434    PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN  
จว435  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
PSY435    LEARNING EXPERIENCES MANAGEMENT FOR EARLY 

CHILDHOOD 
จว436   การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
PSY436    EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT ASSESSMENT 
จว438  การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

พฤติกรรมเอ้ือสังคมในเด็กปฐมวัย 
3(3-0-6) 

PSY438   CULTIVATING AND ENHANCING MORAL, ETHIC AND PROSOCIAL 
BEHAVIOR IN EARLY CHILDHOOD 

จว452 
 

การส่งเสริมพัฒนาการทางการคิด อารมณ์ สังคม และ
ทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6) 

PSY452 ENHACING THINKING, EMOTIONAL, SOCIAL, AND LIFE SKILLS 
DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD 

จว453 สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 
PSY453 CREATIVE MEDIA AND INNOVATION FOR EARLY CHILDHOOD 

DEVELOPMENT 
จว460 การกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 
PSY460 EARLY STIMULATION IN EARLY CHILDHOOD  
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2.3)  กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา  
      (GUIDANCE AND COUNSELING PSYCHOLOGY) 

จว456 บริการแนะแนวในโรงเรียน 3(3-0-6) 
PSY456 GUIDANCE SERVICE IN SCHOOL  
จว457 การศึกษารายกรณีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY457 INTRODUCTION TO CASE STUDY  
จว458 บริการสนเทศในโรงเรียน 3(3-0-6) 
PSY458 INFORMATION SERVICE IN SCHOOL  
จว459 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 3(3-0-6) 
PSY459 ADMINISTRATION OF GUIDANCE IN SCHOOL  
จว461 แนวคิดเบื้องต้นและทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 3(3-0-6) 
PSY461 FUNDAMENTAL CONCEPTS AND THEORIES 

OF COUNSELING 
 

จว462 การให้ค าปรึกษากลุ่มเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY462 INTRODUCTION TO GROUP COUNSELING  
จว463 ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา 3(2-2-5) 
PSY463 PRACTICUM IN COUNSELING  
จว464 สัมมนาทางจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา 3(2-2-5) 
PSY464 SEMINAR IN GUIDANCE AND COUNSELING 

PSYCHOLOGY  
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รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย      
โดยรายวิชาเลือกเสรีในสาขาวิชาจิตวิทยา มี 17 รายวิชา  

จว413 จิตวิทยาสุขภาพเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY413 INTRODUCTION TO HEALTH PSYCHOLOGY  
จว424   จิตวิทยาการผ่อนคลาย  3(3-0-6) 
PSY424    PSYCHOLOGY OF RELAXATION  
จว425 จิตวิทยาผู้สูงอายุเบื้องต้น   3(3-0-6) 
PSY425    INTRODUCTION  TO PSYCHOLOGY OF AGING  
จว426    จิตวิทยาครอบครัว   3(3-0-6) 
PSY426   FAMILY PSYCHOLOGY  
จว427   กลยุทธ์การประสบความส าเร็จทางการเรียน   3(3-0-6) 
PSY427 STRATEGIES FOR LEARNING SUCCESS  
จว439   จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
PSY439    SERVICE PSYCHOLOGY  
จว440 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(3-0-6) 
PSY440    PSYCHOLOGY OF  ADOLESCENCE  
จว449 การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน 3(3-0-6) 
PSY449 COMMUNITY EMPOWERMENT  
จว454    การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว  3(3-0-6) 
PSY454   PERSONALITY DEVELOPMENT AND ADJUSTMENT 
จว455   จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-6) 
PSY455 COMMUNICATION PSYCHOLOGY  
จว465 ความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
PSY465 CREATIVE THINKING  
จว466 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
PSY466 CROSS – CULTURAL PSYCHOLOGY  
จว467 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 
PSY467 PSYCHOLOGY OF CONFLICT MANAGEMENT  
จว468 เทคโนโลยีร่วมสมัยส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0-6) 
PSY468 CONTEMPORARY TECHNOLOGY FOR PSYCHOLOGIST  
จว469 จิตวิทยาการบริหารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
PSY469 INTRODUCTION TO MANAGEMENT PSYCHOLOGY  
จว470 จิตวิทยาส าหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
PSY470 PSYCHOLOGY FOR MODERN ENTERPRENEUR  
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หน่วยกิต 
1 1 ศษท101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ศษท102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ศษท401  สมาร์ทเกษม 
จว101  จิตวิทยาทั่วไป 
จว102  จิตวิทยาพัฒนาการ 
วิชาเลือกเสรี 

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

รวม 18 
2 ศษท กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

ศษท กลุ่มสาระการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ศษท กลุ่มสาระศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต 
ศษท รายวิชาเลือกอิสระ 
จว103  ชีวจิตวิทยาเบื้องต้น 
จว105 พลวัตกลุ่ม 

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

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

รวม 17 
2 1 ศษท กลุ่มสาระพลเมืองโลก 

ศษท กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
ศษท กลุ่มสาระศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะและบุคลิกภาพ 
ศษท รายวิชาเลือกอิสระ  
จว201  จิตวิทยาการรู้คิด 
จว203  จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

รวม 16 
2 จว104  ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

จว202  จิตวิทยาการเรียนรู้ 
จว204  สุขวิทยาจิต 
จว205  จิตวิทยาเชิงบวก 
จว206  จิตวิทยาการพัฒนาตน 
วิชาเลือกเสรี 

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

รวม 18 
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3.1.4  แผนการศึกษา (ต่อ) 

ปีท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หน่วยกิต 
3 1 จว301  ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 1 

จว302  การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 
จว305  วิธีการทางสถิติส าหรับจิตวิทยา 
จว307  จิตวิทยาการฝึกอบรม 
วิชาโท 
วิชาโท 

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

รวม 18 
2 จว303  การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น 

จว304  ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 2 
จว429  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
จว401  การวิจัยเบื้องต้นทางจิตวิทยา 
วิชาโท 
วิชาโท 

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

รวม 18 
ฤดูร้อน จว441  โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 1 1(1-0-2) 

รวม 1 
4 1 จว309  ปัญหาเด็กและวัยรุ่น 

จว310  นวัตกรรมทางจิตวิทยา 
จว402  จรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
จว403  สัมมนาทางจิตวิทยา 
วิชาโท 
วิชาโท 

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

รวม 18 
2 จว405  การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 

จว442  โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 2 
3(1-4-4) 
2(1-2-3) 

รวม 5 
                                   รวมท้ังสิ้น 21 9 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
         1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
         1.1) รายวชิาบงัคบั 

 กลุม่สาระ ภาษากบัการสื่อสาร 
 

ศษท101  ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร             3(3-0-6) 

GEN101   THAI FOR COMMUNICATION 

  มนุษย์กับการสื่อสาร มิติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การรับสารจากการฟังและการอ่าน  การส่ง
สารด้วยการพูดและการเขียน การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยในมิติการสื่อสาร เน้นทักษะ  การสื่อสาร
เชิงปฏิสัมพันธ์กลุ่มจากกระบวนการรับสารและส่งสาร กระบวนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ภาษาสำหรับการ
สื่อสารตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
 

ศษท102  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร                            3(3-0-6) 

GEN102   ENGLISH FOR COMMUNICATION 

  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในสถานการณ์
จริงและสถานการณ์จำลอง ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การหาความหมายผ่า นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สำนวนและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

      กลุม่สาระ พลเมอืงโลก 

ศษท401 สมารท์เกษม                              3(3-0-6) 

GEN401 SMART KASEM 

 ประวัติความเป็นมา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสังคม  

หลักการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความ รอบรู้อย่าง

กว้างขวางและคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม  รักความเป็นไทย มี

บุคลิกภาพอ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเป็นพลเมือง และน้อมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนหลักแห่งคุณธรรม คุณค่า และคุณประโยชน์ 
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 1.2) รายวชิาเลอืก 

 1) กลุม่สาระ ภาษากบัการสื่อสาร 
 

ศษท103   ภาษาไทยเชงิสรา้งสรรค ์          3(3-0-6) 

GEN103   THAI FOR CREATION 

  ศิลปะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการกลุ่มและ
รายบุคคล จากวิธีการวิเคราะห์เชิงลึก การวิจารณ์ การตีความ การวิพากษ์คุณค่าจากศิลปะการรับสารและส่ง
สาร สามารถนำมาประยุกต์และสร้างสรรค์เป ็นนวัตกร รมทางภาษาไทยที่ม ีความทันสมัย มีคุณภาพ 
คุณประโยชน์ และมีความเหมาะสมด้วยคุณธรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน   

 

ศษท104  วาทการสมยัใหม ่                             3(3-0-6) 

GEN104 MODERN  DISCOURSE 

  การสื่อความหมายด้วยภาษาแบบเน้นเป้าหมาย เปรียบเทียบวาทการกับการสร้างสรรค์          

การวิเคราะห์หลักการแห่งวาทการสมัยใหม่ การประยุกต์วาทการสู่การปฏิบัติ การบูรณาการวาทการสู่วิชาชีพ 
    

ศษท105  การสือ่สารอยา่งมอือาชพี                                3(3-0-6) 

GEN105 PROFESSIONAL  COMMUNICATION 

  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการสื่อสารในโอกาสต่าง  ๆ พลังคำพูดกับการพัฒนาศักยภาพ      

การสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารระดับ

องค์กร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารในงานและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ 
   

ศษท106  การเขยีนเพือ่งานอาชพี                   3(3-0-6) 

GEN106 WRITING  FOR CAREER 

  หลักการและความสำคัญเกี ่ยวกับการเขียน การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร การเขียน กิจธุระ       

การเขียนแนะนำหนังสือ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว  รวมถึงการเขียนภาษาไทยในสื่อสารมวลชน จรรยาบรรณ

ของผู้เขียน  ความรับผิดชอบต่องานเขียนในสื่อสารมวลชน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่าง

เหมาะสมและสามารถบูรณาการสู่วิชาชีพได้ 
   

ศษท107  ศลิปะการใชภ้าษาไทยในสื่อออนไลน ์                   3(3-0-6) 

GEN107 ART  OF USING THAI  LANGUAGE  IN  ONLINE  MEDIA   

  การใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณในสื่อออนไลน์ การเขียนบันเทิงคดี สารคดี บทความ และ

หลักการวิจารณ์ เพื่อนำความรู้ไปเชื่อมโยงและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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ศษท108  วิถภีาษาไทยร่วมสมยั                    3(3-0-6) 

GEN108 WAYS OF CONTEMPORARY THAI LANGUAGE   

  วิถีภาษาไทยตามยุคสมัยของสังคมไทย  บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทย       

ภูมิปัญญาทางภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อที่แสดงออกผ่านทางภาษา การออกแบบกิจกรรมนันทนาการ

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 
   

ศษท109  การอา่นภาษาองักฤษในชวีติประจำวนั                  3(3-0-6) 

GEN109 ENGLISH READING IN DAILY LIFE 

  ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญจากบทความ หนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่น  ๆ  ที ่พบใน

ชีวิตประจำวัน โดยใช้กลวิธีการอ่าน การเดาคำศัพท์จากบริบท รวมทั้งศึกษาคำศัพท์ สำนวนและการใช้ภาษา

จากการอ่าน 
 

ศษท110  ทักษะการพดูภาษาองักฤษในองคก์ร                            3(3-0-6) 

GEN110 ENGLISH CONVERSATION SKILLS IN WORKPLACES      

 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการตั้งและตอบคำถามอยา่งเป็น

ทางการ การแนะนำตนเอง การแนะนำเพื่อน การทักทายและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การนำเสนองาน      

การแสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรอง 
    

ศษท111  ทักษะการเขยีนภาษาองักฤษในองคก์ร                  3(3-0-6) 

GEN111 ENGLISH COMPOSITION SKILLS IN WORKPLACES   

 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ประกอบด้วยการเขียนแนะนำตนเองในการ

สมัครงาน การเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจอย่างเป็นทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึก

ช่วยจำ และการแปลเบื้องต้น 
 

ศษท112  ภาษาองักฤษเพือ่สขุภาพ             3(3-0-6) 

GEN112 ENGLISH FOR HEALTH CARE   

 การสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี ่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ การให้คำแนะนำทางด้านการ

ดูแลสุขภาพ คำศัพท์และบทอ่านที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการรักษาพยาบาล  
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ศษท113  ภาษาองักฤษจากสือ่บนัเทงิ                            3(3-0-6) 

GEN113 ENGLISH FOR ENTERTAINMENT  MEDIA 

 การเรียนรู ้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง ได้แก่ ภาพยนตร์ โฆษณา เพลง และ

นิตยสาร วิเคราะห์รูปแบบของภาษา คำศัพท์ สำนวนและสแลงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

ศษท114   ภาษาองักฤษกบัความเปน็ไทย                                                               3(3-0-6) 
GEN114    ENGLISH AND THAINESS 

 การสนทนาภาษาอังกฤษ  คำศัพท์ และบทอ่านที่เ ก่ียวข้องกับความเป็นไทย  ได้แก่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  เทศกาลและประเพณีไทย  อาหารไทย  ภูมิปัญญาไทย แหล่งท่องเที ่ยวที่สำคัญ และ
ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป 
 

ศษท115  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิสมยัใหม่                 3(3-0-6) 

GEN115 ENGLISH FOR MODERN BUSINESS COMMUNICATION  

 การพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ

ออนไลน์ และฝึกทักษะการนำเสนองานสำหรับผู้ประกอบการ 
 

ศษท116 สื่อสารงา่ย ๆ สไตลพ์มา่           3(3-0-6) 

GEN116 EASY WAY TO COMMUNICATE MYANMAR LANGUAGE 

 การสนทนาภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที ่ยว เรียนรู ้วัฒนธรรมผ่าน      

บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมพม่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
   

ศษท117 สื่อสารงา่ย ๆ สไตลเ์วยีดนาม                    3(3-0-6) 

GEN117 EASY WAY TO COMMUNICATE VIETNAMESE LANGUAGE 

 การสนทนาภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่าน

บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
   

ศษท118 สื่อสารงา่ย ๆ สไตลจ์นี                                        3(3-0-6) 

GEN118 EASY WAY TO COMMUNICATE CHINESE LANGUAGE 

 การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านบทเพลง  

หรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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ศษท119 สื่อสารงา่ย ๆ สไตล์ญีป่ ุน่                                3(3-0-6) 

GEN119 EASY WAY TO COMMUNICATE JAPANESE LANGUAGE 

 การสนทนาภาษาญี่ปุ ่นในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที ่ยว เรียนรู ้วัฒนธรรมผา่น     

บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมญ่ีปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
  

ศษท120 สื่อสารงา่ย ๆ สไตลเ์กาหล ี                                  3(3-0-6) 

GEN120 EASY WAY TO COMMUNICATE KOREAN LANGUAGE  

 การสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน การสื่อสารเพื่อการท่องเที ่ย  เรียนรู ้วัฒนธรรมผา่น     

บทเพลงหรือภาพยนตร์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 

  2) กลุม่สาระ การสรา้งสรรค ์นวตักรรม และการเปน็ผูป้ระกอบการ 
 

ศษท201 ไลฟส์ไตลผ์ูป้ระกอบการสมยัใหม ่                                  3(3-0-6) 
GEN201 CONTEMPORARY ENTREPRENEURSHIP LIFESTYLE 
 หลักการพื้นฐาน ความรู ้เบื้องต้นเกี ่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ     
ในสังคมดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบระบบธุรกิจ การผลิต การตลาด และต้นทุน การวางแผน
การเงินด้วยกลยุทธ์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ การใช้สื ่อนวัตกรรมในการบริหารงานและการเพิ่มผลผลิต 
กระบวนการคิดเชิงอนาคต ความเป็นผู้นำในการจัดการองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ปัญหา และออกแบบธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
 

ศษท202 ทักษะการบรหิารใจในโลกยคุใหม ่                                         3(3-0-6) 
GEN202 MIND MANAGEMENT SKILLS IN MODERN WORLD  
 แนวคิดและความหมายของกายและจิต ศาสตร์สมัยใหม่ในการบริหารจิตใต้สำนึกและสมองเพื่อ
สร้างศักยภาพมนุษย์ การจินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน และการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำทางจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในโลกสมัยใหม่ 
 

ศษท203 ธุรกจิสิง่แวดลอ้ม                                        3(3-0-6) 

GEN203 ENVIRONMENTAL BUSINESS 

  แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม รวมทั้ง

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื ่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเป็นผู ้นำทางธุรกิจสิ่งเเวดล้อม และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของตนเองหรือองค์กร 
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ศษท204 ความคดิสรา้งสรรค ์: ศกัยภาพสดุยอดของมนุษย ์                                3(3-0-6) GEN204
 CREATIVITY : HUMAN SELF ACTUALIZATION 
 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
ความค ิดท ี่ เป ็นศ ักยภาพระดับสูงสุดของมนุษย์ ร ูปแบบและกลยุทธ์การพ ัฒนาความค ิดสร ้างสรรค์              
เพื่อพัฒนาการคิดออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมในทุกสาขาวิชาชีพ และทุกมิติการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ในโลกยุคพหุวัฒนธรรม และความล้ำยุคทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาจากศาสตร์และวิชาชีพต่าง ๆ ในสังคม 
 

ศษท205 กฎหมายธรุกจิเพือ่ผูป้ระกอบการ                                                          3(3-0-6) 
GEN205 BUSINESS LAW FOR ENTREPRENEURS  
 ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน สินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธ รรม กฎหมาย
เก่ียวกับการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
   

ศษท206 บคุลกิภาพและการนำเสนองานอยา่งมอือาชพีสำหรบัผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 
GEN206 PERSONALITY AND PROFESSIONAL PRESENTATION FOR ENTREPRENEURS  
 หลักการและแนวทางการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำองค์กรที่
ทรงพลัง ทักษะการประเมินสถานการณ์ การวางแผนและการเตรียมการ กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ศิลปะการ
พูดและการเสนอขาย งานสำหรับผู้ประกอบการ ตลอดจนเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์การนำเสนองาน 
ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ 
 

ศษท207  การคดิสรา้งสรรคเ์พือ่การสื่อสาร                            3(3-0-6) 
GEN207 CREATIVE THINKING FOR COMMUNICATIONS   
 แนวคิด กระบวนการและการแสวงหาข้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับความคิดสร้างสรรค์    รวมถึงแรง
บันดาลใจ และจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 
 

ศษท208 ภมูปิญัญาไทยกบัความคดิสรา้งสรรค์                   3(3-0-6) 
GEN208 THAI  WISDOM AND CREATIVITY 
 ภูมิปัญญาไทยและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการและ
วิธีการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิตของการสร้างสรรค์ รวมถึงการดัดแปลงวัสดุเพื่อการแก้ปัญหาในการ
ดำรงชีวิตประจำวันในแต่ละยุคสมัย 
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ศษท209 สรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมัย                        3(3-0-6) 
GEN209 CONTEMPORARY ART CREATIVITY 
 การพัฒนาความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การตอบสนองความต้องการของชีวิตด้วยการ
วิเคราะห์ ระบายสี การประดิษฐ์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิควิธีการต่าง  ๆ  และงานเพื่อการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่ดีทั้งด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ และการกระทำ 
 

3) กลุม่สาระ ศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่ชวีติ 
 

ศษท301 ศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่การใชช้ีวติ         3(3-0-6) 
GEN301 THE ART AND SCIENCE FOR LIFE  
 ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื ่น การใฝ่เรียนรู ้ การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้มีคุณธรรม คุณค่า และเกิดความสุขกาย สุขใจอย่างสมดุล 
 

ศษท302 ออกแบบชวีติ คดิสไตลค์นรุน่ใหม ่                        3(3-0-6) 
GEN302 LIFE DESIGN AND THE CONCEPTION OF NEW GENERATION 
 ความหมายและแนวคิดของคนรุ่นใหม่ การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดเชิงเหตุผล ความสัมพันธ์ของ
การทำงานระหว่างสมอง จิต และความคิดต่อพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ สมาธิ เทคนิค NLP และ HYPNOSIS       
ในการออกแบบชีวิตของคนรุ่นใหม่ การจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และการสังเคราะห์ความคิดใน การ
แก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและความสุขของชีวิตสไตล์คนรุ่นใหม่ 

 

ศษท303 การรบัมือภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ         2(2-0-4) 
GEN303 COPING WITH NATURAL DISASTER  
 นิยามและความหมายของภัยพิบัติ  โลก สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ด้านภัยพิบัติจากการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกและสภาพภูมิอากาศ การเตรียมพร้อมและรับมือกับภัยพิบัติเพื ่อลดความเสี่ยง 
และบทบาทของเยาวชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

   

ศษท304 สารและการเปลีย่นแปลงรอบตวัเรา                    2(2-0-4) 

GEN304 SUBSTANCE AND CHANGE AROUND US   

 ความรู้ทางเคมีเบื้องต้นและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ความสำคัญ ผลกระทบของเคมีกับ

การดำเนินชีวิต ศึกษาผลิตภัณฑ์เคมี และผลกระทบในชีวิตประจำวัน การใช้งานและการคิดวิเคราะห์ทดสอบ

คุณภาพที่เกี ่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื ่องอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ยาและผ ลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เครื่องสำอาง การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีอย่างถูกต้อง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ไฟฟ้าเคมี

ประยุกต์ เคมีกับมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีกับความปลอดภัยในการดำรงชีวิต เคมีกับการกีฬา     
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ศษท305 รอบรูป้รากฏการณธ์รรมชาต  ิ                   2(2-0-4) 
GEN305 ALL  AROUND OF NATURAL PHENOMENON 
 ความรู ้เบื ้องต้นทางกายภาพ  การเคลื่อนที่แนวตรง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
สภาพสมดุลของวัตถุ งานและพลังงาน การชนและโมเมนตัม  สมบัติเชิงกลของสสาร ไฟฟ้า คลื่น ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับฟิสิกส์ยุคใหม่ 

ศษท306 ทักษะเชิงตัวเลขในชีวิตประจำวัน          2(2-0-4) 
GEN306 NUMERICAL SKILLS IN DAILY LIFE 
 หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การคำนวณเปอร์เซ็นต์ การใช้สมการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
การคำนวณดอกเบี้ยชนิดต่าง ๆ  ค่าเสื่อมราคา ภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณภาระภาษี    การฝากเงินรายงวด 
การผ่อนส่งรายงวด การลงทุนเบื้องต้น การจำนอง สินค้าคงคลัง การต้ังราคาสินค้า   การคำนวณและการ
ตรวจสอบเอกสารเงินเดือน การประกันภัย 

ศษท307 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                        2(2-0-4) 
GEN307 INTRODUCTION TO DATA ANALYSIS 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับข้อมูล ระเบียบวิธีเชิงสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนอ
ข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ผลสำรวจความ
คิดเห็นและปัญหาโดยใช้กระบวนการทางสถิติ 

ศษท308 การใชแ้อพพลเิคชัน่และโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การทำงาน                2(1-2-4) 
GEN308 THE USE OF APPLICATIONS AND COMPUTER PROGRAMS FOR WORK  
 การใช้แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน การสร้างงานกราฟิก ปรับแต่งภาพ 
ตัดต่อวีดิโอ ผลิตสื ่อและนำเสนองาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์อย่างเข้าใจและปลอดภัย 
รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ศษท309 การรูเ้ทา่ทนัสื่อและสารสนเทศยคุดจิทิลั                      3(3-0-6)  
GEN309   MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN DIGITAL ERA                                              
 ความเป็นมา  ความสำคัญ  แนวคิดของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศยุคดิจิทัลสู่ทักษะ การคิด 
เชิงวิพากษ์ การบริโภค การสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เทคนิคการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการรับมือกับการคุกคาม การครอบงำ การใช้
ประทุษวาจา และการสร้างความเกลียดชังที ่เกิดขึ ้นในโลกออนไลน์ ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมที่
เก่ียวข้อง 

ศษท310   ทักษะการเรยีนรูสู้ค่วามสำเรจ็                                                               3(3-0-6)   
GEN310  LEARNING SKILLS TO SUCCESS 
  เคล็ดลับสู่ความส าเร็จ การคิดและการตัดสินใจที่ดี การรับรู้เก่ียวกับตนเองและสมรรถนะแห่งตน  
เพื่อความส าเร็จ คุณค่าของการท างาน การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ   การพัฒนา
ทักษะสู่ความส าเร็จผ่านกิจกรรมและโครงการ 
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 4) กลุม่สาระ พลเมอืงโลก 
 

ศษท402 กฎหมายเพือ่การดำรงชีวติ                   3(3-0-6) 
GEN402 LAWS FOR DAILY LIFE 
 ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ที่มา การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
ความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม กฎหมายว่าด้วยสถานภาพและความสามารถของ
บุคคลทั่วไป หลักการและแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมาย การบังคับใช้สิทธิทาง
กฎหมาย โทษทางกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายสิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง 
 

ศษท403   การศึกษาเพือ่พฒันาพลเมอืง                       3(3-0-6) 
GEN403 EDUCATION FOR CITIZEN DEVELOPMENT  
 ความหมาย ความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ การปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การส่งเสริมหน้าที ่พลเมืองแลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นปัญหาสังคม เพื่อ
พฒันาตนเองสุ่ความเป็นพลเมืองที่ดี   
  

ศษท404 ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาชวีติ                    3(3-0-6) 
GEN404 THE KING’S PHILOSOPHY FOR LIFE DEVELOPMENT 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ การพัฒนาตนตามศาสตร์พระราชา ความรู ้พื้นฐาน
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  
 

ศษท405 วิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มเพือ่โลกยัง่ยนื                  2(2-0-4) 
GEN405 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR SUSTAINABLE WORLD 
 หลักการคิดอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการปรับตัวต่อสถานการณ์
สิ ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะ รวมถึง
กฎหมายและนโยบายของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ศษท406 เมอืงอจัฉรยิะเพือ่การจดัการทีย่ ัง่ยนื                  3(3-0-6) 
GEN406 SMART CITY TO SUSTAINABILITY 
 ความหมายและประโยชน์ของเมืองอัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว เข้าสู่
เมืองอัจฉริยะ การออกแบบและประยุกต์ใช้เมืองอัจฉริยะในการจัดการเมืองให้เกิดความยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ
และโอกาสในการสร้างสรรค์ธุรกิจ 

ศษท407 สงัคมสงูวยั ใจเปน็สขุ                    3(3-0-6) 
GEN407 AGING SOCIETY AND HAPPY MIND 
 แนวคิดเก่ียวกับสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่วัยสูงอายุของประเทศไทยและสังคมโลก 
การปรับตัว ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าผู้สูงวัย กิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพกาย
และจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอบอุ่นทางครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม เพื ่อให้
ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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        5)  กลุ่มสาระ สุนทรียศาสตร์ 
 

ศษท501 ปรชัญารกักบัความงามของชีวติ              3(3-0-6) 
GEN501 PHILOSOPHY OF LOVE AND BEAUTY IN LIFE 
 ความหมายแห่งปรัชญารักในมิติต่าง ๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาตะวันออกและตะวันตก ความรักในการ
เรียนรู้ การรักตนเองและผู้อ่ืนหรือเพื่อนมนุษย์ การออกแบบนวัตกรรมความคิดแห่งความรัก  การเชื่อมต่อ
พลังความรักเพื่อเพิ่มคุณค่า ความสุข ความสำเร็จ การแก้ปัญหาชีวิต และความงามของชีวิตในครอบครัวและ
สังคม 
 

ศษท502   ศาสตรแ์หง่ความสขุ                                                                           3(3-0-6) 
GEN502 SCIENCE  OF  HAPPINESS 

       แนวคิด และหลักแห่งความสุขในศาสตร์สมัยใหม่  ประเภทของความสุขในหลักคำสอนของศาสนา 
การวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและปัญญาสู่ความสุขตามหลักของศาสนา การประยุกต์หลักคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตไปสู่ความสุข  ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า การมีคุณค่า และความอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

ศษท503   อารยธรรมโลก                                                                                  3(3-0-6) 
GEN503 WORLD  CIVILIZATION   
 ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์  เปรียบเทียบพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก 
ตั ้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน การแผ่ขยาย ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง  ๆ  อันมีผลต่อ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของโลกยุคปัจจุบัน 
 

ศษท504 ประวตัศิาสตรไ์ทยและความเปน็ชาตไิทย                   3(3-0-6) 
GEN504 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY  
 ความเป็นมาของราชอาณาจักรไทย  ต้ังแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการด้านการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การต่างประเทศ การสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทยและความภูมใิจใน
ความเป็นไทย 

    

ศษท505 ประวตัศิาสตรใ์นภาพยนตร ์                   3(3-0-6) 
GEN505 HISTORY IN CINEMAS   
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์และทักษะชีวิต ผ่านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
ทั ้งไทยและนานาชาติ ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญ การเมือง การปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การสงคราม  เป็นต้น 
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ศษท506   ประวตัศิาสตรศ์ลิป ์                    3(3-0-6) 
GEN506 ART HISTORY    
 แนวคิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ศิลปะแต่ละสมัย  ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะ รูปแบบ
ทางศิลปกรรมตะวันตกและตะวันออก การประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมไปใช้ในสาขาอาชีพ 
 

ศษท507 รูไ้ทย รกัษ์ไทย           3(3-0-6) 
GEN507 THAINESS AWARENESS   
 ภูมิปัญญา ค่านิยมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาด้านปัจจัยสี่ 
วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์และคีตศิลป์ เทศกาลและประเพณีไทย การธำรงรักษาและการเพิ่มคุณค่า
มรดกภูมิปัญญาไทยในเชิงพาณิชย์ 

 

ศษท508 กรงุเทพศกึษา             3(3-0-6) 
GEN508 BANGKOK STUDIES 
 ศึกษาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการทางคติชนวิทยา 
 

ศษท509 ศลิปะและวฒันธรรมบนัเทงิ                   3(3-0-6) 
GEN509 ARTS AND ENTERTAINMENT   
 ความงาม คุณค่า ความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัยประเภทต่าง  ๆ เช่น  
นาฏศิลป์ การแสดง การเต้นรำ ดนตรี ภาพยนตร์ วิจิตรศิลป์ เป็นต้น การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมใน
เชิงพาณิชย์ 
 

ศษท510 มนษุย์กบัสนุทรยีศาสตร ์          3(3-0-6) 
GEN510 MAN AND AESTHETICS   
 มนุษย์กับประสบการณ์ทางความงาม ทัศนคติต่อการเข้าถึงผลงานทางศิลปะ การรับรู้คุณค่าทาง
ความงามในธรรมชาติและผลงานทางศิลปะ ศิลปะกับอนาจาร ศิลปะเพื่อชีวิต การชมงานศิลปะ อันเป็น
พ ื ้นฐานความคิดความเข้าใจในความงามของศิลปะ และการประเม ินคุณค่าทางความงามด้วยหลัก
สุนทรียศาสตร์ 
 

ศษท511 โลกแหง่เทพนยิาย                                3(3-0-6) 
GEN511 WORLD OF FAIRY TALES  
  ความหมาย ความเป็นมา  แนวคิด  ความสัมพันธ์ของเทพนิยายกับศาสตร์อ่ืน ๆ  ปรากฏการณ์
เทพนิยายในสังคมปัจจุบัน คุณค่าและการประยุกต์เทพนิยายในการดำเนินชีวิต 
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 6)  กลุม่สาระ ศาสตรก์ารพฒันาสขุภาวะและบคุลิกภาพ 
 

ศษท601 ลีลาศ             1(0-2-2) 
GEN601 BALLROOM DANCING        
 ศึกษาทักษะการเต้นลีลาศในจังหวะต่าง ๆ  ปฏิบัติการเข้าร่วมลีลาศได้อย่างเหมาะสม  และนำ
การเต้นลีลาศ มาพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  
 

ศษท602 การตอ่สูแ้ละปอ้งกนัตวั          1(0-2-2) 
GEN602 MARTIAL ARTS     
 ศึกษาความมุ่งหมาย กฎระเบียบและคุณประโยชน์การต่อสู้และป้องกันตัว ฝึกปฏิบัติการต่อสู้และ
ป้องกันตัวเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นหลักการต่อสู้ขั้นพื้นฐาน และการป้องกันตัวจากการถูกทำ
ร้ายในลักษณะต่าง ๆ    
 

ศษท603 การออกกำลงักายในชวีติประจำวนั                   2(1-2-3) 
GEN603 EXERCISES IN DAILY LIFE    
 ศึกษาหลักการออกกำลังกาย ตามหลักทางวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถออกกำลังกายได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง และไม่เกิดอาการบาดเจ็บ เพื ่อพัฒนาตนเองไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั ้งทางดา้น
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
 

ศษท604 การจดักจิกรรมนนัทนาการและเกม                      2(1-2-3) 
GEN604 GAMES AND RECREATION ACTIVITIES 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา ประเภท รูปแบบ ประโยชน์ คุณค่าของ
นันทนาการและเกมสามารถออกแบบกิจกรรมนันทนาการและเกมได้เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่าง  ๆ  เพื่อ
พัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติการนำกิจกรรมนันทนาการ และเกม 
 

ศษท605 สขุภาพเพือ่ชีวติ           3(3-0-6) 
GEN605 HEALTH FOR LIFE    
 แนวคิดการดูแลสุขภาพ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ  อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การ
สร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  สุขภาพวัยรุ่น  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
 

ศษท606 การสือ่สารสมัพนัธ ์                                                  3(3-0-6) 
GEN606 COMMMUNICATION OF RELATION 
 รูปแบบการสื่อสารของบุคคลและกลุ่มสังคม การพัฒนาตนเองเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะชีวิต การสร้างและพัฒนามนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่าง
ผาสกุ 
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ศษท607 ภาวะผูน้ำและเทคนคิการทำงานเปน็ทมี        3(3-0-6) 
GEN607 LEADERSHIP AND TEAM WORKING TECHNIQUES 
 ความหมายและประเภทของผู้นำ ภาวะผู้นำกับการสร้างทีมงาน หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการ
บริหาร การพัฒนาและการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีม  การวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานในโลกสมัยใหม่ 
 

ศษท608 บคุลกิภาพในโลกดจิทิลั                    3(3-0-6) 
GEN608 CONTEMPORARY PERSONALITY IN DIGITAL AGE 
 แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของบุคลิกาพต่อการดำรงชีวิต ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การวิเคราะห์ และการประเมินบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวในสังคมปัจจุบัน การเสริมสร้าง
สุขภาพจิต การเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อ่ืน และมารยาทสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการใช้ชีวิตในโลก
ดิจิทัล 

 

ศษท609 จติบรกิารเพือ่การพฒันาชวีติและสงัคม        3(3-0-6) 
GEN609 SERVICE MIND FOR LIFE AND SOCIAL DEVELOPMENT 
 แนวคิด ความหมายและความสำคัญของจิตบริการ การมีจิตบริการเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมใน
โลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้มีจิตบริการ ที่มุ่งเน้นการมุ่งทำ
ความดีและบริการด้วยหัวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการและกลยุทธ์ทางจิตบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมิติ
ใหม่ ๆ ให้แก่การพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน การแก้ปัญหาการบริการเพื่อการ
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมศตวรรษที่ 21 
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2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1)  วิชาเอก 
 

จว101 
PSY101 

จิตวิทยาท่ัวไป 
GENERAL PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาและแนวคิดทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาของ
พฤติกรรม การรับสัมผัสและการรับรู้ ความจ าและการเรียนรู้ การคิด สติปัญญาและการบริหารจัดการของ
สมอง แรงจูงใจ อารมณ์และสุขภาพ บุคลิกภาพและการปรับตัว ความผิดปกติทางจิต พฤติกรรมทางสังคม 
ปัญหาด้านจิตใจของบุคคล และการประยุกต์จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 

จว102 
PSY102 

จิตวิทยาพัฒนาการ 
DEVELOPMENTAL  PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการของพัฒนาการมนุษย์ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ทุกช่วงวัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการมนุษย์ และการประยุกต์หลักจิตวิทยาพัฒนาการกับศาสตร์
ต่าง ๆ 

จว103 
PSY103   

ชีวจิตวิทยาเบ้ืองต้น 
INTRODUCTION TO BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

พื้นฐานความรู ้ทางชีววิทยาด้านพันธุกรรม วิวัฒนาการของมนุษย์ ระบบประสาทและฮอร์โมน         
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ และความผิดปกติของพฤติกรรมที่เกิดจากปัจจัยด้านชีววิทยา 

จว104 
PSY104 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
THEORIES OF PERSONALITY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของบุคลิกภาพ แก่นแนวคิดของทฤษฎีบุคลิกภาพที่ส าคัญและใช้อยู่       
ในปัจจุบัน ฝึกการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ปัญหาด้านบุคลิกภาพ แนวทางการแก้ไขและพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคล 

จว105 
PSY105 

พลวัตกลุ่ม 
GROUP DYNAMICS 

3(3-0-6) 

  ความหมาย และความส าคัญของพลวัตกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม การบริหารกลุ่มโดยใช้หลักการ                       
ทางจิตวิทยา บทบาทและหน้าที ่ของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม การสื่อสารในกลุ่ม พลังกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกกลุ่ม การตัดสินใจ การเป็นผู ้น  ากลุ่มและภาวะผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่ม การแก้ปัญหา การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของกลุ่ม การเขียนโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบุคคล และจรรยาบรรณ     
ที่เก่ียวข้อง 
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จว201 
PSY201  

จิตวิทยาการรู้คิด 
COGNITIVE PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญและความเป็นมาของจิตวิทยาการรู้คิด ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการรู้คิด แนวคิด   
และทฤษฎีการรู ้คิด กระบวนการรู ้ค ิดขั ้นพื้นฐาน ทักษะการรู ้คิดขั้นสูง ปัญหาการรู้คิด แนวทางการแกป้ญัหา    
และการส่งเสริมพัฒนาการด้านการรู้คิด 

จว202 
PSY202 

จิตวิทยาการเรียนรู้                                                            
PSYCHOLOGY OF LEARNING 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและกระบวนการเรียนรู ้ ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการเรียนรู้         
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ปัญหาด้านการเรียนรู้ การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และการประยุกต์
ทฤษฎีการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ 

จว203 
PSY203 

จิตวิทยาสังคมเบ้ืองต้น 
INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม เจตคติ ความเชื่อ โลกทัศน์ส่วนบุคคล 
อคติ ความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การยินยอม การวิเคราะห์กระบวนการทางจิตวิทยาสังคม กลุ่มประเภท
ต่าง ๆ ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ตัวแบบทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม พลังกลุ ่ม บรรทัดฐานของกลุ่ม 
ปัญหาทางสังคมและแนวทางแก้ไข 

จว204 
PSY204 

สุขภาพจิต 
MENTAL HEALTH 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดเกี ่ยวกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิต ความผิดปกติทางจิต พฤติกรรมอปกติ การป้องกัน การแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต 
แหล่งให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และการประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต 

จว205 
PSY205 

จิตวิทยาเชิงบวก 
POSITIVE PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การมองโลกในแง่ดี การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ความหวัง ความเข้มแข็งทางจิตใจ การตั้งเป้าหมายในชีวิต การสร้างวินัยในตนเอง แนวทางในการ
สร้างความพึงพอใจและความเจริญงอกงามในชีวิต 

จว206 
PSY206 

จิตวิทยาการพัฒนาตน 
PSYCHOLOGY OF SELF DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดด้านจิตวิทยาการพัฒนาตน การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของ
ตนเอง การแก้ปัญหาส่วนบุคคล การพัฒนาตนตามแนวคิดทางจิตวิทยาและศาสนา กระบวนการในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรม 
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จว301 
PSY301 

ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 1 
ENGLISH FOR PSYCHOLOGY 1 

3(3-0-6) 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ค าศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยา การอ่านบทความและต าราทาง
จิตวิทยา และการสนทนาภาษาอังกฤษ 

จว302 
PSY302 

การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา 
PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT 

3(2-2-5) 

ความหมาย และความส าคัญของการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา หลักการสร้างและ             
การใช้แบบทดสอบและแบบประเมินทางจิตวิทยา การประเมินแบบวัดและแบบทดสอบทางจิตวิทยาเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล การด าเนินการทดสอบ การให้คะแนน การแปลผล การสรุปผล และการเขียนรายงานผลการ
วัดหรือการทดสอบ ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการใช้แบบทดสอบหรือการประเมินทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณที่
เก่ียวข้อง  

จว303 
PSY303 

การปรับพฤติกรรมเบ้ืองต้น 
INTRODUCTION TO BEHAVIOR MODIFICATION 

3(3-0-6) 

  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และทฤษฎีการปรับพฤติกรรม หลักการพื้นฐานและเทคนิคใน
การปรับพฤติกรรม การบริหารและควบคุมตนเอง การประเมินพฤติกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้หลักและ
วิธีการสังเกต การวิเคราะห ์พฤติกรรมที ่ได้จากการประเมิน การน าเสนอรูปแบบในการด าเน ินการ              
ปรับพฤติกรรมและการประเมินผล ปัญหาการปรับพฤติกรรม แนวทางการแก้ไข และจรรยาบรรณในการปรับ
พฤติกรรม 

จว304 
PSY304 

ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 2 
ENGLISH FOR PSYCHOLOGY 2                 

3(3-0-6) 

การอ่านบทความ ต ารา บทคัดย่องานวิจัย การเขียนสรุปสาระส าคัญ การน าเสนอสาระความรู้
บทความ และบทคัดย่องานวิจัยทางจิตวิทยาที่เป็นภาษาอังกฤษ 

จว305 
PSY305 

วิธีการทางสถิติส าหรับจิตวิทยา 
STATISTICAL METHODS FOR PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความรู ้พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ที ่เกี่ยวข้องกับสถิติ การแจกแจง
ความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู ่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน การใช้สถิติพารามิเตอร์         
การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการท านายอย่างง่าย การทดสอบ
ไค-สแควร์ และการใช้สถิตินอนพารามิเตอร์ ตัวอย่างการใช้สถิติในงานวิจัยทางจิตวิทยา 

 
 



 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2566 

39 

จว307 
PSY307 

จิตวิทยาการฝึกอบรม 
PSYCHOLOGYOF TRAINING                                                  

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าค ัญ แนวค ิด และทฤษฎีทางจ ิตวิทยาที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการฝึกอบรม              
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาไปใช้ในการฝึกอบรม กระบวนการ วิธีการ การวางแผนและ
ออกแบบโครงการ การประเมินและการพัฒนาการฝึกอบรม ปฏิบัติการฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่ 

จว309 
PSY309 

ปัญหาเด็กและวัยรุ่น  
CHILDREN AND ADOLESCENTS PROBLEMS  

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของปัญหาเด็กและวัยรุ ่นในปัจจุบัน ประเภทของปัญหา สาเหตุและ
ผลกระทบของปัญหาเด็กและวัยรุ่น หลักจิตวิทยาในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา กระบวนการทาง
จิตวิทยาในการแก้ปัญหา หน่วยงานในสังคมที่ช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น แนวโน้มของปัญหาเด็กและวัยรุ่น
ปจัจุบันและในอนาคต กรณีศึกษาปัญหาและการแก้ไข 

จว310 
PSY310 

นวัตกรรมทางจิตวิทยา 
INNOVATION OF PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดด้านนวัตกรรมทางจิตวิทยา ประเภทของนวัตกรรม 
กระบวนการสร้างนวัตกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างนวัตกรรมทางจิตวิทยา ปัญหาและอุปสรรคในการ
สร้างนวัตกรรม แนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางจิตวิทยาในอนาคต และการประยุกต์นวัตกรรมทาง
จิตวิทยา 

จว401 
PSY401 

การวิจัยเบ้ืองต้นทางจิตวิทยา 
INTRODUCTION TO RESEARCH IN PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบและเขยีน
โครงร่างการวิจัย การท าวิจัยขั้นพื้นฐานทางจิตวิทยา และการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลในการท าวิจัย 

จว402 
PSY402 

จรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
PROFESSIONAL ETHICS IN PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
ประเด็นปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพ การป้องกัน การแก้ไข แนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จิตวิทยาของผู้ปฏิบัติงานทางจิตวิทยา และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

จว403 
PSY403 

สัมมนาทางจิตวิทยา 
SEMINAR IN PSYCHOLOGY 

3(2-2-5) 

สัมมนาประเด็นทางจิตวิทยาที่ส าคัญ สาเหตุ ผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของบุคคลและกลุ่มบุคคล แนว
ทางการป้องกัน แก้ไข และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาความผาสุกด้านจิตใจของบุคคลใน
สังคมที่หลากหลาย 
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จว405 
PSY405 

การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 
PRACTICUM IN PSYCHOLOGY 

3(1-4-4) 

การฝึกประสบการณ์ด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่าง ๆ การประยุกต์หลักการ แนวคิดและทฤษฎทีาง
จิตวิทยาในการปฏิบัติงาน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ และบุคลากรในหน่วยงานที่นักศ ึกษา              
ฝึกปฏิบัติงาน 

 
จว429 
PSY429 

จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น  
INTRODUCTION TO COUNSELING PSYCHOLOGY  

3(2-2-5) 

 ความหมายและความส าคัญของการให้ค าปรึกษา คุณลักษณะที่ดีและจรรยาบรรณของผู้ให้
ค าปรึกษา แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา ปัญหาในการให้
ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไข และการฝึกประสบการณ์การให้ค าปรึกษาในห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

จว441 
PSY441 

โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 1 
SPECIAL PROJECT IN PSYCHOLOGY 1  

1(1-0-2) 

การเลือกประเด็นทางจิตวิทยาที่สนใจ จัดท าโครงร่างและน าเสนอโครงงานพิเศษทางจิตวิทยา  
โดยการก ากับและดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

จว442 
PSY442 

โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 2 
SPECIAL PROJECT IN PSYCHOLOGY 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา จว441 โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 1 

2(1-2-3) 

ปฏิบัติการตามโครงร่างที่น าเสนอไว้ และน าเสนอผลงานต่ออาจารย์ที ่ปรึกษา โครงงานและ
คณาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 

 
2.2)  วิชาโท 

                      ก.  กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
                  (INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY) 
จว406 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
PSY406 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ขอบข่าย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ แนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับองค์การ พฤติกรรมองค์การ สมรรถนะในการท างาน และปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน บทบาท หน้าที ่และจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
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จว408 
PSY408 

หลักจิตวิทยาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรมน ุษย ์  
การประยุกต์หลักจ ิตวิทยาส าหร ับการวิเคราะห ์งาน การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลงาน การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

จว410 
PSY410 

การให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาพนักงาน 
STAFF CONSULTATION AND COUNSELING  

  3(3-0-6) 

ความหมาย  ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีการให้ค าแนะน าและการให้ค าปร ึกษาพนักงาน       
ความแตกต่างระหว่างการให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา เทคนิคการให้ค าแนะน า เทคนิคการให้
ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา การพัฒนาทักษะการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา
พนักงาน  ปัญหาในการให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาพนักงานและแนวทางแก้ไข และการฝึกปฏิบัติ 

จว430 
PSY430 

จิตวิทยาผู้บริโภคในสังคมพหุวัฒนธรรม 
PSYCHOLOGY OF CONSUMER IN MULTICULTURAL SOCIETY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของจิตวิทยาผู้บริโภคในสังคมพหุวัฒนธรรม หลักการและ
ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค หลักจิตวิทยาส าหรับการพัฒนากลยุทธ์และการโฆษณาในตลาด
พหุวัฒนธรรม ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์    
ต่อการตลาดในพหุวัฒนธรรม ปัญหาทางพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาพฤติกรรม
ผู้บริโภคในสังคมพหุวัฒนธรรม 

จว431 
PSY431    

สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
SEMINAR ON INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

3(2-2-5) 

ประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่ส าคัญ การอภิปรายสาเหตุ 
ผลกระทบต่อภาวะจิตใจของบุคลากรและองค์การ และแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์หลักจิตวิทยาในการ
แก้ไข ป้องกัน และพัฒนาบุคลากร 

จว443   
PSY443 

ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                           
LEADERSHIP AND TEAMWORK 

3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม คุณลักษณะ
และบทบาทหน้าที ่ของผู ้น า กระบวนการสร้างทีมงาน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของทีมงาน หลักจิตวิทยาและ
เทคนิคส าหรับการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม ปัญหาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม แนวทางการป้องกัน 
แก้ไข พัฒนาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
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จว444 
PSY444   

จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
PSYCHOLOGY OF INDUSTRIAL RELATIONS 

3(3-0-6) 
 

  ความหมาย ความส าค ัญ และประวัติอ ุตสาหกรรมสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ประกันสังคม  การบริหารค่าจ้างแรงงาน  สิทธิและประโยชน์ของพนักงานที่พึงจะได้รับ  ความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน  สหภาพ กรรมการนายจ้าง และรัฐบาล  กระบวนการร้องทุกข์  ความขัดแย้งและการ
จัดการความ ขัดแย้ง  ทักษะการเจรจาต่อรอง แนวโน้ม ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
สัมพันธ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ   

จว445  จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
PSY445  PSYCHOLOGY OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT  

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อองค์การ พฤติกรรมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองคก์ารแนวทางการแก้ไขและป้งกัน การวินิจฉยั
ปัญหา เทคนิคในการพฒันาองค์การและการประเมินผล บทบาทและจรรยาบรรณของผู้ที่เก่ียวข้องกับการพฒันา
องค์การ 

จว446 
PSY446  

การยศาสตร์และความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน        
ERGONOMICS AND SAFETY IN THE WORKPLACE 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดของการยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การออกแบบ
วัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ      
การยศาสตร์และความปลอดภัยในสถานที่ท างาน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมด้านการยศาสตร์และความ
ปลอดภัยในสถานที่ท างาน  

จว447 การฝึกประสบการณ์ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    3(1-4-4) 
PSY447 FIELD EXPERIENCE IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 

  การประยุกต์หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในการฝึก
ปฏิบัติงาน ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชา  และน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์ 

 
                          ข. กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็กปฐมวัย  

(EARLY CHILDHOOD PSYCHOLOGY) 

จว433 
PSY433 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎี เกี ่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี 
พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ การอบรมเลี ้ยงดูและการจัดประสบการณ์       
ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ประเด็นปัญหาที่ส าคัญของเด็กวัย 3-5 ปี แนวทางการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ 
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จว434 
PSY434 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL CHILDREN  

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดเกี ่ยวกับเด็กพิเศษ ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ                       
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม              
การคัดกรองเด็กพิเศษ สาเหตุและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นเด็กพิเศษ แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือ 

จว435 
PSY435 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
LEARNING EXPERIENCES MANAGEMENT FOR EARLY CHILDHOOD 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติการเรียนรู ้ของเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้ สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ด้านภาษาและการรู ้หนังสือ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาความสามารถในการจัดการของสมอง โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย 

จว436 
PSY436   

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT ASSESSMENT   

3(2-2-5) 

ความหมาย และความส าคัญของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรม
ของพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสังเกต การสัมภาษณ์  การใช้แบบส ารวจและแบบทดสอบเพื่อการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคและแบบส ารวจ/แบบทดสอบ 

จว438 การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมเอื้อสังคมในเด็ก
ปฐมวัย 

3(3-0-6) 

PSY438 CULTIVATING AND ENHANCING MORAL, ETHIC AND PROSOCIAL BEHAVIOR IN 
EARLY CHILDHOOD 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรม

เอ้ือสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมและพฤติกรรมเอ้ือสังคม แนวทางการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และพฤติกรรมเอ้ือสังคมในเด็กปฐมวัย ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

จว452 
PSY452 

การส่งเสริมพัฒนาการทางการคิด อารมณ์ สังคม และทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย 
ENHACING THINKING, EMOTIONAL, SOCIAL, AND LIFE SKILLS 
DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD 

 3(3-0-6) 

ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎีการส่งเสริมพัฒนาการทางการคิด อารมณ์ สังคม และทักษะชีวิต      
ในเด็กปฐมวัย แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางการคิด อารมณ์ สังคมและทักษะชีวิตให้กับเด็กปฐมวัย  

 

 

 



 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2566 

44 

จว453 
PSY453 

สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
CREATIVE MEDIA AND INNOVATION FOR EARLY CHILDHOOD 
DEVELOPMENT 

 3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรม การออกแบบ พัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้ส่ือสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ 

จว460 
PSY460 

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                                         
EARLY STIMULATION IN EARLY CHILDHOOD 

 3(2-2-5) 

ความหมาย ความส าคัญ และแนวคิดในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย วิธีการสังเกตพฤติกรรม
เด็ก การเก็บข้อมูลและประเมินพัฒนาการเด็ก วิธีการฝึกทักษะ การจัดสิ่งแวดล้อม การใช้เทคนิคการปรับ
พฤติกรรม และการฝึกปฏิบัติเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
 

ค. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
(GUIDANCE AND COUNSELING PSYCHOLOGY) 

จว456 
PSY456 

บริการแนะแนวในโรงเรียน   
GUIDANCE SERVICE IN SCHOOL 

 3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ประวัติ ปรัชญา หลักการ และประเภทของการแนะแนว บริการแนะ
แนวในโรงเรียน บริการส ารวจข้อมูลรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล 
บริการติดตามและประเมินผล บทบาทของนักแนะแนว การประยุกต์เทคโนโลยีในงานแนะแนว 

จว457 
PSY457 

การศึกษารายกรณีเบ้ืองต้น  
INTRODUCTION TO CASE STUDY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการการศึกษารายกรณี เกณฑ์ในการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 
วิธีการและกระบวนการในการศึกษารายกรณี วิธีการเขียนรายงานการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี การประชุม
รายกรณี และกรณีตัวอย่างการน าการศึกษารายกรณีไปใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน 

จว458 
PSY458 

บริการสนเทศในโรงเรียน 
INFORMATION SERVICE IN SCHOOL 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย และประเภทของบริการสนเทศ กิจกรรมในการจัดบริการ
สนเทศ เอกสารการให้ข้อสนเทศด้านต่าง ๆ การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาในการจัดบริการสนเทศ 
และการประเมินผลบริการสนเทศ 
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จว459 
PSY459 

การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
ADMINISTRATION OF GUIDANCE IN SCHOOL 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน การส ารวจปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียน การวางแผนการด าเนินงานแนะแนว คณะกรรมการงานแนะแนวในโรงเรียน ปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียน แนวโน้มงานแนะแนวใน
โรงเรียนในอนาคต 

จว461 
PSY461 

แนวคดิเบือ้งตน้และทฤษฎกีารใหค้ำปรกึษา 
FUNDAMENTAL CONCEPTS AND THEORIES OF COUNSELING 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา จว429 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น   

3(3-0-6) 

ปรัชญาและแนวคิดที่ส าคัญของการให้ค าปรึกษา กลุ่มของการให้ค าปรึกษา ทฤษฎีเบื้องต้นของ
การให้ค าปรึกษา เทคนิคที่ส าคัญของการให้ค าปรึกษา พฤติกรรมการให้ความใส่ใจ การให้ค าปรึกษาในบริบท
ต่าง ๆ  การให้ค าปรึกษาเด็กและวัยรุ่น แนวโน้มปัญหาของการให้ค าปรึกษาในปัจจุบันและอนาคต  

จว462 
PSY462 

การให้ค าปรึกษากลุ่มเบ้ืองต้น 
INTRODUCTION TO GROUP COUNSELING 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และหลักการของการให้ค าปรึกษากลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม 
บทบาทหน้าที่ของผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เทคนิคการให้ค าปรึกษากลุ่ม ปัญหาของการให้ค าปรึกษากลุ่ม            
และแนวทางแก้ไข 

จว463 
PSY463 

ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา 
PRACTICUM IN COUNSELING 

3(2-2-5) 

แนวคิดในการฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา การฝึกปฏิบัติเทคนิคการให้ค าปรึกษา การฝึกปฏิบั ติ
กระบวนการให้ค าปรึกษา การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในบริบท
ต่าง ๆ 

จว464 
PSY464 

สัมมนาทางจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
SEMINAR IN GUIDANCE AND COUNSELING PSYCHOLOGY 

3(2-2-5) 

อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาที่ เป็น
ปัญหาหรือได้รับความสนใจในปัจจุบัน การวิเคราะห์ น าเสนอแนวโน้มของ จิตวิทยาการแนะแนวและ          
ให้ค าปรึกษาในอนาคต 
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2.3)  วิชาเลือกเสรีในสาขาวิชาจิตวิทยา 

จว413 
PSY413 

จิตวิทยาสุขภาพเบ้ืองต้น  
INTRODUCTION TO HEALTH PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี ่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพ ปัจจัยต่าง ๆ              
ที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล  หลักการและเทคนิคทางจิตวิทยาในการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง  

จว424 
PSY424   

จิตวิทยาการผ่อนคลาย 
PSYCHOLOGY OF RELAXATION 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดเก่ียวกับการผ่อนคลายทางร่างกายและจิตใจเมื่อเกิดความเครียด  
การฝึกผ่อนคลาย การฝึกจินตภาพ การใช้ไบโอฟีดแบก (Biofeedback) การบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ
การสนทนาระหว่างบุคคล และกิจกรรมสันทนาการ 

จว425 
PSY425 

จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ADULT AND AGING PSYCHOLOGY  

3(3-0-6) 

ความหมายของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภารกิจพัฒนาการ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมของบุคคลต้ังแต่วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและแก้ปัญหา 

จว426 
PSY426 

จิตวิทยาครอบครัว 
FAMILY PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข ้องกับครอบคร ัววงจรชีวิตครอบคร ัว รูปแบบต่าง  ๆ ของชีวิต
ครอบครัว บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว อิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อ
ชีวิตครอบครัว การจัดการปัญหาต่าง ๆ และความขัดแย้งในครอบครัว การเสริมสร้างความผาสุกให้กับชีวิตใน
ครอบครัว 

จว427 
PSY427 

กลยุทธ์การประสบความส าเร็จทางการเรียน 
STRATEGIES FOR LEARNING SUCCESS 

3(3-0-6) 

กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการสร้างเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ทางการเรียน การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความอุตสาหะ ความอดทนต่อความยากล าบาก มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และมีความสามารถในการ
คิด  เรียนรู้กลยุทธ์ที่จ าเป็นการแสวงหาแหล่งความรู้ เครื่องมือที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จทางการเรียน
กรณีศึกษาผู้ประสบความส าเร็จในการเรียน 
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จว439 
PSY439 

จิตวิทยาการบริการ 
SERVICE PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของงานบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับงาน
บริการ  พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการ การน าแนวคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในงาน
บริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการให้สอดคล้องกับลักษณะงานบริการ การตระหนักถึงการมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการให้บริการ 

จว440 
PSY440 

จิตวิทยาวัยรุ่น  
PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE 

3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคัญของวัยรุ่น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ ่น พัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และจริยธรรม การส่งเสริมการแสดงออกที่เหมาะสมใหแ้ก่
วัยรุ่น พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นและวิธีการป้องกันและแก้ไข 

จว449 
PSY449 

การเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชน  
COMMUNITY EMPOWERMENT 

3(3-0-6) 

    ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและรูปแบบการสร้างเสริมพลังอ านาจ
ชุมชนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลังอ านาจของสมาชิกในชุมชน วิธีการสร้างความร่วมมือและความ
เข้มแข็งในชุมชน ปัญหาการเสริมสร้างพลังอ านาจชุมชนและแนวทางแก้ไข และกรณีศึกษาวิธีการเสริมสร้างพลงั
อ านาจของแต่ละชุมชน  

จว454 
PSY454 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
PERSONALITY DEVELOPMENT AND ADJUSTMENT 

3(3-0-6) 

ความหมาย และความส าคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพและความส าเร็จในชีวิต ประเภทของ
บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ปัญหาด้านบุคลิกภาพและแนวทางแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและ
การปรับตัว ประเภทของการปรับตัว กลวิธานในการป้องกันตัว การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการพัฒนา
บุคลิกภาพและการปรับตัว 

จว455 
PSY455 

จิตวิทยาการสื่อสาร 
PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION   

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ 
อิทธิพลของการสื่อสารที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารภายในกลุ่ม การสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม การสื่อสารในสังคมเสมือนจริง จริยธรรมในการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสาร วิธีการแก้ไข ป้องกัน 
และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
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จว465 
PSY465 

ความคิดสร้างสรรค์  
CREATIVE THINKING  

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี ่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะและประเภทของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์  ปัจจัยที่
มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

จว466 
PSY466 

จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม   
CROSS – CULTURAL PSYCHOLOGY 

3(3-0-6) 

  พื ้นฐานความรู ้เกี ่ยวกับวัฒนธรรม กรอบความคิดและทฤษฎีความแตกต่างของวัฒนธรรม 
ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม ผลของวัฒนธรรมต่อการอบรมเลี ้ยงดูเด็กและ
พัฒนาการ อารมณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การคิด สุขภาพกาย สุขภาพจิต ภาษา และการท างาน ปัญหาความ
ตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม หลักการแก้ไขและปรับปรุงการติดต่อข้ามวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จว467 
PSY467 

จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง 
PSYCHOLOGY OF CONFLICT MANAGEMENT  

3(3-0-6) 

ความหมายของความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง วิวัฒนาการของการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง หลักจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการบริหารความขัดแย้ง ปัญหาของการบริหารความขัดแย้ง แนวทางแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง 

จว468 
PSY468 

เทคโนโลยีร่วมสมัยส าหรับนักจิตวิทยา 
CONTEMPORARY TECHNOLOGY FOR PSYCHOLOGIST 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการของเทคโนโลยีส าหร ับน ักจิตวิทยา โปรแกรมและ         
แอปพลิเคชันที่เก ี ่ยวข้องกับงานด้านจ ิตวิทยา ปัญหาการใช้เทคโนโลย ี การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์เทคโนโลยี   
กับงานด้านจิตวิทยา 

จว469 
PSY469 

จิตวิทยาการบริหารเบ้ืองต้น 
INTRODUCTION TO MANAGEMENT PSYCHOLOGY  

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาการบริหาร พฤติกรรมบุคคลในองค์กร พฤติกรรมในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสอนงาน การจูงใจและการเสริมแรง สุขภาพจิต
ของบุคคล ความขัดแย้งในการท างาน การช่วยเหลือและการให้ค าปรึกษา และบรรยากาศในการท างาน 

จว470 
PSY470 

จิตวิทยาส าหรับผู้ประกอบการสมัยใหม่  
PSYCHOLOGY FOR MODERN ENTERPRENEUR 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาส าหรับผู ้ประกอบการ พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร  
พฤติกรรมของผู้ประกอบการ พฤติกรรมผู้บริโภค คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี วิสัยทัศน์และศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับ
บุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
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3.2  อาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน  

1)  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 
2)  รองศาสตราจารย์ประณต เค้าฉิม 
3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรควิช จารึกจารีต 
4)  อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข 
5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
               ในกรณีที ่มีอาจารย์ประจ  าไม่เพียงพอต่อการจ ัดการเร ียนการสอน หรือในบางรายวิชา                      
มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา หลักสูตรจะด าเนินการแต่งต้ัง   
อาจารย์พิเศษซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วย การศึกษาระบบ
หน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 (หมวด 1 ข้อ 5) รวมทั้งพิจารณาในด้านการได้รับการยอมรับ ยกย่อง
จากสังคมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายวิชานั้น ๆ อย่างเด่นชัด ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ต้องการให้นักศึกษามีประสบการณ์              
การท างานด้านจิตวิทยา ดังนั ้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีรายวิชา จว405 การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา                 
ในหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่การท างานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา โดย 

ทั้งนี ้ นักศึกษาสามารถขอฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่าง  ๆ  ทั ้งในสถาบันการศึกษา 
องค์กรภาครัฐบาลหรือเอกชน ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา โดยในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานและหลังการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องประมวลผล
การฝึกปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในรูปของรายงานและการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานตามที่อาจารย์
ผู้ดูแลรายวิชาก าหนด  

การจัดเวลาฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา สัปดาห์ละ 5 วัน นับแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของ
การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4  

 

5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชา จว441 โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 1 ในภาค 
ฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 และ จว442 โครงงานพิเศษทางจิตวิทยา 2 จ านวน 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษาที่ 4  โดยมอบหมายให้นักศึกษาเลือกประเด็นทางจิตวิทยาที่สนใจเพื่อท าโครงงานพิเศษ ซ่ึง
นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงร่างน าเสนอและได้รับการอนุมัติก่อนน าไปจัดท า มีการปฏิบัติตามโครงร่างที่ได้รับ
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อนุมัติ และน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง  ๆ  ต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ที ่ปรึกษาโครงงาน และ
คณาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา 
 การเตรียมการโดยการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดท าโครงงานพิเศษทาง
จิตวิทยา มีการจัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นรายบุคคล และมีอาจารย์ประจ ารายวิชา ท าหน้าที่
ก าหนดเวลานัดหมายการน าเสนอตามระยะเวลา ซึ ่งประกอบด้วย การน าเสนอโครงร่าง การน าเสนอ
ความก้าวหน้า และการสอบประมวลโครงงานฉบับสมบูรณ์  
 กระบวนการประเมินผล โดยมีกรรมการประเมินโครงงานพิเศษไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจ ารายวิชา และคณาจารย์ผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา การประเมินผล

พิเศษทางจิตวิทยาตามระยะความก้าวหน้าในการจัดท าโครงงานพิจารณาจากการน าเสนอ เวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมทั้ง วัดความรู้มีการสอบ เก่ียวกับการวิจัยเบื้องต้นทางจิตวิทยา เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดท าโครงงาน
พิเศษทางจิตวิทยาได้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

  
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1  การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

K-A-S-E-M   
กลยทุธ์การพฒันาหรอืกจิกรรมนกัศึกษา 

ทีใ่ชพ้ฒันาคณุลกัษณะ 
K  = ใฝ่รู้ สู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์เชิง 
นวัตกรรม         
(Keep on learning to practical 
knowledge and creative/innovative 
mind) 

รปูแบบการสอน มีดังนี ้
1. การบรรยาย  การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม-ตอบ    
2. การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept map) 
และแผนผังความคิด  (Mind  mapping)   
3. การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   (Self-study) 
4. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem  based)   
5. การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based)  
6. การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)  
7. การอภิปราย วิเคราะห์ วิพากษ์ในประเด็นปัญหา / สถานการณ์
ปัจจุบัน (Current issue)   
8. การสอนโดยใช้กรณีศึกษา  (Case  study)  
9. การระดมสมอง  (Brain  storming) 
10. บทบาทสมมติ  (Role  play)   
11. สถานการณ์จำลอง (Simulation) และการเล่าเรื่อง (Story 
telling) 
12. ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี  (Role  model) 
13. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  (Learning by doing) 
14. การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 
15. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
 
กจิกรรมการเรยีนรู ้มีดังนี ้
1. กิจกรรมกลุ่ม  (Group  work)   
2. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
3. กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ  กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
การทำงานเป็นทีม 

A  = สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมี 
ความสุข 
(Adaptability to happiness for life) 

S  =  มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  
(Social Responsibility and awareness 
in human right) 
E  =  เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลัง
มุ่งมั่นกระตือรือร้น        
(Energetic and persevere until they 
bring about meaningful change) 
M =  มีจริยธรรม คุณธรรม วุฒิภาวะที่
พร้อมสำหรับการดำรงตนในสังคมอย่าง
เข้มแข็งและมีความสุข  
(Morality with integrity) 
GE = มีทักษะการใช้ภาษา 
(Genius in Language Competence) 
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1.1  การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ต่อ) 

K-A-S-E-M   
กลยทุธ์การพฒันาหรอืกจิกรรมนกัศึกษา 

ทีใ่ชพ้ฒันาคณุลกัษณะ 
 4. การจัดกิจกรรมโดยใช้เอกสารใบงานและสื่อต่างๆฝึกการใช้เหตุผล

เชิงคุณธรรมจริยธรรม ฝึกคิดวิเคราะห์ สะท้อนประสบการณ์  
5. การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ Contract system พูดคุยข้อตกลง
ต่างๆ การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดเวลา การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมในชั้นเรียน 
6. กิจกรรมบันทึกความดี  และการเสริมสร้าง Self-reflection 
7. การดูแลให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านส่วนตัวของนักศึกษา
ในชั้นเรียน 
8. การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้  KASEM GE 
การวดัและประเมนิผลโดยเนน้สมรรถนะ (360-Degree 
Feedback) มีดังนี้ 
1. ผู้เรียนประเมินตนเอง 
2. ประเมินโดยผู้สอน 
3. ประเมินโดยเพื่อนในชั้นเรียน 
4. ประเมินโดยแบบทดสอบ 

 
1.2  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     1.2.1 ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
     1) ผลการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 1.1) มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน มีความรัก ความเมตตา 
     1.2) มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเพียร  มุ่งมั่น และซ่ือสัตย์ สุจริต 
     1.3) มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ปัญหาด้านคุณธรรม  
จริยธรรมในชีวิตประจำวัน 

 1.4) ดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประยุกต์ใช้ให้ 
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) กลยทุธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
 2.1) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี  (Role model) 
 2.2) การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี  ใช้ Contract system พูดคุยวางระเบียบ ข้อตกลงต่าง ๆ  
การเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนดเวลา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชั้นเรียน 
 2.3) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) การเรียนรู้จากตัวแบบที่ดี 
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 2.4) การจัดกิจกรรม โดยใช้เอกสารและสื่อต่างๆ  ฝึกการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม
จริยธรรม ฝึกคิดวิเคราะห์ สะท้อนประสบการณ์และการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม 
 2.5) การสาธิตประกอบสื่อการสอน การถาม – ตอบ การอภิปรายร่วมกันผู้เรียนได้ลง
มือทำ (Learning by doing) การคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) และแผนผัง
ความคิด (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based) และการเล่าเรื่อง (Story telling) 
 2.6) การฝึกทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  (Self-study) 
 2.7) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project  based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมาย
งาน  เช่น การทำโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน  
 2.8) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จำลอง (Simulation) 

2.9) กิจกรรมบันทึกความดี  และการเสริมสร้าง Self- reflection 
3) วิธกีารวดัและประเมนิผลดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

 3.1) การสังเกตพฤติกรรม  ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน  การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ  
 3.2) การบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามกำหนด 
 3.3) การตรวจใบงาน  และผลงานของนักศึกษา 
 3.4) การประเมินจากรายงาน  ผลงาน  ใบงานของนักศึกษา 
  3.5) การประเมินจากกิจกรรมโครงงานของนักศึกษา 
 1.2.2 ดา้นความรู ้
 1) ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้

1.1) มีความรอบรู้ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าชีวิตตนเอง ผู้อ่ืน และภาวะแวดล้อม 
1.2) มีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และเนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไป  
1.3) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
1.4) มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2) กลยทุธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาการเรยีนรูด้า้นความรู้ 
 2.1) การบรรยาย การสาธิตประกอบสื่อการสอน  การถาม – ตอบ  การอภิปราย
ร่วมกันผู้เรียนได้ลงมือทำ (Learning by doing) การระดมสมอง (Brain  storming) การคิดวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ (Concept mapping) และแผนผังความคิด (Mind mapping) การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem based) กรณีศึกษา (Case study) และการเล่าเรื่อง (Story telling) โดยมุ่งการคิดวิเคราะห์  
วิพากษ์  ประเด็นปัญหาร่วมกันและเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 2.2) การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล  ทักษะการเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  (Self-study) 
 2.3) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมายงาน เช่น การทำโครงการ การศึกษาตัวแบบชุมชน 
 2.4) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จำลอง (Simulation) 
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3) วิธกีารวดัและประเมนิผลดา้นความรู้ 
3.1) การทดสอบ (ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้) 
3.2) การประเมินจากรายงาน ผลงาน ใบงานของนักศึกษา 
3.3) การประเมินจากกิจกรรมโครงการของนักศึกษา  

 1.2.3 ดา้นทกัษะทางปญัญา   
1) ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทางปญัญา 

1.1) สามารถระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์ จินตนาการ และเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการ
ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 

1.2) สามารถวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาอย่าง   
สร้างสรรค์ 

1.3) สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาสังคม 

1.4) สามารถคิดเชิงเหตุผล และประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างมีวิจารณญาณ 
2) กลยทุธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาดา้นทกัษะทางปญัญา 

 2.1) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จำลอง (Simulation) เรียนรู้บทบาท
ความเป็นผู้นำและผู้ตาม 
 2.2) การนำเสนอกรณีศึกษา (Case study)   
 2.3) การใช้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (Current issue) จากสื่อต่าง ๆ การอภิปรายและ
วิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งต่อตนเองและต่อสังคม  
 2.4) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based)   
 2.5) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based)   
 2.6) กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านชุมชน 
 2.7) กิจกรรมกลุ่ม  (Group work) โดยผ่านการทำรายงาน การทำโครงการต่าง ๆ   
เช่น  โครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา 
 2.8) การระดมสมอง (Brain storming) 

3) วิธกีารวดัและประเมนิผลดา้นทกัษะทางปญัญา 
 3.1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน / ผลงาน / รายงาน    

 3.2) การสังเกตพฤติกรรม ระหว่างการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน 
 3.3) การประเมินจากการนำเสนอ และการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิโครงการ 
 3.4) การประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ 
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 1.2.4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
1) ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 

1.1) ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 
1.2) มีจิตอาสา สำนึกสาธารณะ และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม  
1.3) เคารพสิทธิเสรีภาพ ความแตกต่าง และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
1.4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

2) กลยทุธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ  
 2.1) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based) และเรียนรู้ผ่านการมอบหมาย
งาน เช่น การทำโครงงาน การศึกษาตัวแบบชุมชน  
 2.2) กิจกรรมกลุ่ม (Group work) และการระดมสมอง (Brain storming) 
 2.3) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) 
 2.4) บทบาทสมมติ (Role play) และสถานการณ์จำลอง (Simulation)  
 2.5) การจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาฯ 

3) วิธกีารวดัและประเมนิผลดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ  
 3.1) การประเมินจากกิจกรรม ใบงาน / ผลงาน / รายงาน     
 3.2) การประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน (Presentation) 
 3.3) ประเมินกระบวนการกลุ่ม 

1.2.5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ         
1.1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร  
1.2) สามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารและการเรียนรู้ ได้ 
อย่างถูกต้องตามหลักการ  
1.3) สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง   

2) กลยทุธ์การสอนทีใ่ชพ้ฒันาดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ         
 2.1) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  (Learning by doing) 
 2.2) การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  (Project  based)   
 2.3) กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ และการให้แรงเสริมข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทักษะและติดตามผลการพัฒนา 
 2.4) บทบาทสมมติ (Role play) สถานการณ์จำลอง (Simulation) และการเล่าเรื่อง 
(Story telling) 
 2.5) การจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู ้
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3) วิธกีารวดัและประเมนิผลดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ         
 3.1) การประเมินคุณภาพของผลงานของนักศึกษาจากการทำแบบฝึกหัด การทำใบงาน   
โครงงาน  และสื่อสร้างสรรค์       
 3.2) การประเมินจากการนำเสนอ  การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 3.3) การสังเกตพฤติกรรมการสื่อสารของนักศึกษา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการ
ติดต่อกับผู้สอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3.4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

ตารางแสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(Curriculum mapping) 

ในระดบั TQF จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
                                                ⚫ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง 

 
                   ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
รายวชิาศกึษาทัว่ไป  

คณุธรรม  
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข ฯ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

รายวชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบั 
GEN101 ภาษาไทยเพื่อการ   
            สื่อสาร  

 ⚫ O   ⚫ O   O  ⚫    ⚫ O ⚫  

GEN102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
            สื่อสาร 

 ⚫    ⚫      ⚫    ⚫ O ⚫  

GEN401 สมาร์ทเกษม  ⚫  ⚫  ⚫         ⚫  ⚫   
รายวชิาศกึษาทัว่ไปบงัคบัเลอืก และเลอืกเสร ี

กลุม่สาระ ภาษากบัการสือ่สาร 

GEN103 ภาษาไทยเชิง 
            สร้างสรรค์  

 O    ⚫ O   ⚫  O    O O ⚫  

GEN104 วาทการสมัยใหม่  O    ⚫   ⚫   ⚫    O O ⚫  

GEN105 การสื่อสารอยา่งมือ 
             อาชีพ 

 O    O  O    ⚫   O O ⚫ ⚫  

GEN106 การเขียนเพื่องาน 
            อาชีพ  

 O    ⚫   ⚫       O  ⚫  

GEN107 ศิลปะการใช้ภาษาไทย             
            ในสื่อออนไลน์     

 O     ⚫  ⚫      O  O ⚫  

GEN108 วิถีภาษาไทยร่วมสมัย  O    ⚫ O    O    O  O ⚫  

GEN109 การอ่านภาษาอังกฤษ 
            ในชีวิตประจำวัน 

 O    ⚫      ⚫    O  ⚫  

GEN110 ทักษะการพูด 
            ภาษาอังกฤษในองค์กร  

 ⚫    ⚫      ⚫    ⚫  ⚫  
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                   ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
รายวชิาศกึษาทัว่ไป  

คณุธรรม  
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข ฯ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

GEN111 ทักษะการเขียน 
            ภาษาอังกฤษในองค์กร  

 ⚫    ⚫      ⚫    ⚫  ⚫  

GEN112 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            สุขภาพ 

 O    ⚫      O    O O ⚫  

GEN113 ภาษาอังกฤษจากสื่อ 
            บันเทิง 

 O    ⚫      O    O O ⚫  

GEN114 ภาษาอังกฤษกับความ 
            เป็นไทย          

 O    ⚫      O    O O ⚫  

GEN115 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
            สื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ 

 O    ⚫      O    O ⚫ ⚫  

GEN116 สื่อสารง่าย ๆ สไตล ์
            พม่า 

 O    ⚫     O     O  ⚫  

GEN117 สื่อสารง่าย ๆ สไตล ์
            เวียดนาม 

 O    ⚫     O     O  ⚫  

GEN118 สื่อสารง่าย ๆ สไตล์จีน  O    ⚫     O     O  ⚫  
GEN119 สื่อสารง่าย  ๆสไตล์ญี่ปุ่น  O    ⚫     O     O  ⚫  
GEN120 สื่อสารง่ายๆ สไตล์เกาหลี  O    ⚫     O     O  ⚫  
กลุม่สาระ การสรา้งสรรค ์นวตักรรมและการเปน็ผูป้ระกอบการ 

GEN201 ไลฟ์สไตลผ์ู้ประกอบการ                       
            สมัยใหม่ 

   ⚫ ⚫      ⚫   ⚫   ⚫   

GEN202 ทักษะการบริหารใจใน 
            โลกยุคใหม่  

O       ⚫ ⚫       ⚫    

GEN203 ธุรกิจสิ่งแวดล้อม     ⚫ O O   ⚫     O  O O   
GEN204 ความคิดสร้างสรรค์ :  
            ศักยภาพสุดยอดของ 
            มนุษย์ 

 ⚫    ⚫         ⚫  ⚫   

GEN205 กฎหมายธุรกิจเพื่อ 
            ผู้ประกอบการ 

 ⚫ O  O ⚫     ⚫  O   ⚫ ⚫   

GEN206 บุคลิกภาพและการ 
            นำเสนองานอย่างมือ 
            อาชีพสำหรับ 
            ผู้ประกอบการ 

  ⚫     ⚫  ⚫      ⚫ ⚫   

GEN207 การคิดสร้างสรรค์เพื่อ 
            การสื่อสาร 

  ⚫  ⚫    ⚫      ⚫     

GEN208 ภูมิปัญญาไทยกับ 
            ความคิดสร้างสรรค์ 

 ⚫     ⚫   ⚫     ⚫  ⚫   

GEN209 สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
 

⚫ 
  

   
⚫    ⚫     ⚫     
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                   ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
รายวชิาศกึษาทัว่ไป  

คณุธรรม  
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข ฯ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

กลุม่สาระ ศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่ชวีติ 

GEN301 ศาสตร์และศิลปแ์ห่ง 

            การใช้ชีวิต 
 ⚫   O         ⚫      

GEN302 ออกแบบชีวิตคิดสไตล ์

            คนรุ่นใหม่ 
 ⚫   O       ⚫    ⚫    

GEN303 การรับมือภัยพิบัติทาง 

            ธรรมชาติ 
 O   ⚫       ⚫  O   O   

GEN304 สารและการเปลี่ยนแปลง

รอบตัวเรา 
 O   ⚫       ⚫ O    O   

GEN305 รอบรู้ปรากฏการณ์ 

            ธรรมชาติ 
     O   ⚫   O       ⚫ 

GEN306 ทักษะเชิงตัวเลขใน 

            ชีวิตประจำวัน 
     ⚫    O  O       ⚫ 

GEN307 การวิเคราะห์ข้อมูล 

            เบื้องต้น             
     ⚫    O  O       ⚫ 

GEN308 การใช้แอพพลเิคชั่น 

            และโปรแกรม 

            คอมพิวเตอร์เพื่อ 

            การทำงาน 

 O    ⚫         O  ⚫   

GEN309 การรู้เท่าทันสื่อและ     

            สารสนเทศยุคดิจิทัล 
  ⚫   ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   

GEN310 ทักษะการเรียนรู้สู ่

            ความสำเร็จ 
⚫ O   ⚫   O    O    ⚫ O   

กลุม่สาระ พลเมอืงโลก 

GEN402 กฎหมายเพือ่การดำรงชีวิต  ⚫ O  O ⚫     ⚫  O  ⚫  ⚫   

GEN403 การศึกษาเพื่อพัฒนา 

            พลเมือง 
 ⚫           ⚫       

GEN404 ศาสตร์พระราชาเพื่อ 

            การพัฒนาชีวิต 
   ⚫     ⚫       ⚫ ⚫   

GEN405 วิทยาศาสตร์ 

            สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน 
 O   ⚫    O     ⚫   O   

GEN406 เมืองอัจฉริยะเพื่อการ 

            จัดการที่ยั่งยืน 
   O ⚫      ⚫   O   O   

GEN407 สังคมสูงวัย ใจเป็นสุข ⚫       ⚫     ⚫    ⚫   
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                   ผลการเรยีนรู ้
 
 
 
รายวชิาศกึษาทัว่ไป  

คณุธรรม  
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข ฯ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

กลุม่สาระ สนุทรยีศาสตร ์

GEN501 ปรัชญารักกับความงาม               

ของชีวิต              
⚫    ⚫     O      ⚫    

GEN502 ศาสน์แห่งความสุข ⚫ ⚫ ⚫  O      O     O O   

GEN503 อารยธรรมโลก  ⚫     ⚫  O           

GEN504 ประวัติศาสตร์ไทยและ 

            ความเป็นชาติไทย 
 ⚫     ⚫  O           

GEN505 ประวัติศาสตร์ใน 

            ภาพยนตร ์
 ⚫     ⚫  O           

GEN506 ประวัติศาสตร์ศิลป์  ⚫     ⚫  O           

GEN507 รู้ไทย รักษ์ไทย  ⚫     ⚫  O           

GEN508 กรุงเทพศึกษา  ⚫     ⚫  O           

GEN509 ศิลปะและวัฒนธรรม 

            บันเทิง 
 ⚫     ⚫  O           

GEN510 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร ์  ⚫     ⚫  O           

GEN511 โลกแห่งเทพนิยาย  ⚫       O   ⚫     ⚫   

กลุม่สาระ ศาสตรก์ารพฒันาสขุภาวะและบคุลกิภาพ 

GEN601 ลีลาศ  ⚫      ⚫ ⚫       ⚫    

GEN602 การต่อสู้และ 

            ป้องกันตัว 
 ⚫      ⚫ ⚫       ⚫    

GEN603 การออกกำลังกาย 

            ในชีวิตประจำวัน 
 ⚫      ⚫ ⚫       ⚫ ⚫   

GEN604 การจัดกิจกรรม 

            นันทนาการและเกม 
 ⚫      ⚫ ⚫       ⚫ ⚫   

GEN605 สุขภาพเพื่อชีวิต  O    O  ⚫   ⚫     O O   

GEN606 การสื่อสารสัมพนัธ์ O ⚫      ⚫ O       ⚫ O   

GEN607 ภาวะผู้นำและเทคนิค 

            การทำงานเป็นทีม 
 ⚫    ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   

GEN608 บุคลิกภาพในโลกดิจิทัล ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

GEN609 จิตบริการเพื่อการ 

            พัฒนาชีวิตและสังคม 
⚫      ⚫  ⚫     ⚫   ⚫   
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2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 2.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ท่ีใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และ
สามารถน าความรู้ในศาสตร์ทางจิตวิทยาไป
พัฒนาตนเองและบุคคลอ่ืนได้ 

1.  มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ 
องค์ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์                      
คิดสังเคราะห ์คิดอยา่งมีวิจารณญาณ และ                      
คิดสร้างสรรค์  

2.  ใช้กระบวนการทางจิตวิทยาในการจัดฝึกปฏิบัติงาน 
จัดกิจกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การศึกษาวิจัย 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย   

2.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ 

3.  มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
อย่างมีประสิทธิผล 

 

 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
          2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1.   มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

• การให้ความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้น 

• เรียนรู้การประพฤติตนจาก            
ตัวแบบที่ดี 

• การใช้กรณีศึกษาที่อยู่ใน
กระแสสังคม 

• อภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

• การสังเกตพฤติกรรม 
• การตอบค าถามที่แสดงถึง

การมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

• การไม่คัดลอกผลงานของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 

2.  มีจิตส านึกสาธารณะ มีความ
เอ้ืออาทร และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรม 
ในลักษณะของการร่วมมือ  
การเปน็อาสาสมคัร การให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน 

• ส่งเสริมใหน้ักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูป้ระสบการณ์แก่เพื่อน
นักศึกษา 

• การสังเกตพฤติกรรมการ             
มีส่วนร่วม 

• จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาเข้าร่วม 

• จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการ
เสริมแรง 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน : 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน 
 

วิธีการวัดและประเมินผล 

2.  มีจิตส านึกสาธารณะ มีความ
เอ้ืออาทร และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม (ต่อ)          

• การใช้กรณีศึกษาที่อยู่ใน
กระแสสังคม 

• ให้การเสริมแรงทั้งในรูปแบบ
คุณค่าทางใจและวัตถุสิ่งของ 

 

3.   เคารพสิทธิส่วนบุคคล และ
ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

• บรรยาย แนวคิดและทฤษฎ ี           
ที่เก่ียวข้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล   

• สร้างข้อตกลงในชั้นเรียน และ
แนวทางในการวัดและ
ประเมินผล ด้านจิตพิสัยร่วมกัน 

• กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
• กรณีศึกษาในกระแสสังคม 
• อภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

• การสังเกตพฤติกรรม 
• การตอบค าถามที่แสดงถึง

การเคารพสิทธิของบุคคล  
และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

• ข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มเพื่อน 

4.  สามารถปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบวินัยของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

• ให้ข้อมูลด้านระเบียบวินัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษม-
บัณฑิต 

• สร้างข้อตกลงในชัน้เรียน            
และแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลด้านจิตพิสยัร่วมกัน 

• มอบหมายให้นักศึกษารุน่พี่               
ให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษา            
รุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ทีป่รึกษา 

• ออกระเบียบปฏิบัติในการ
ส่งเสริมใหน้ักศึกษาปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยนักศึกษาฯ 

• ส่งเสริมใหน้ักศึกษาเข้าร่วม  
โครงการ/กิจกรรมด้านวินัย
นักศึกษา 

• การสังเกตพฤติกรรม 
• การพูดคุย สอบถาม 
• สถิติการได้รับการลงโทษ 

ทางวินัยนักศึกษา น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวน
นักศึกษาทุกคณะวิชาที่ได้รับ
การลงโทษทางวินัย ในปี
การศึกษานั้นๆ 
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2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.   มีความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวคิด หลักการ
และทฤษฎีทางจิตวิทยา 

 
 

• บรรยาย อภิปราย การแสดง
บทบาทสมมติ 

• การค้นคว้าด้วยตนเอง 
• การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
• กิจกรรมกลุ่ม 
• การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
• ศึกษาบทความวิจัยและ

บทความวิชาการด้านจิตวิทยา
ที่มีความทันสมัยทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ 

• การฝึกงาน 

• การสอบ 
• การสังเกตพฤติกรรม 
     การมีส่วนร่วม 
• การท าแบบฝึกหัด 
• การท ารายงาน 
• การจัดท าโครงการ 
• การสัมมนา 
• การจัดนิทรรศการ 

 

2.  มีความเข้าใจและสามารถ
อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ และ
สามารถปรับพฤติกรรมได้ 

• การอภิปรายกลุ่ม  
• การประยุกต์ความรู้และ

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนา
ตนเองและผู้อ่ืน 

• การใช้บทบาทสมมติ  
• กระบวนการกลุ่ม  
• กรณีศึกษา  
• การท าโครงการ 

• น าเสนอผลการอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน 

• การสอบที่เน้นการวิเคราะห์
พฤติกรรม 

• การสังเกตพฤติกรรม 
• การน าเสนอผลการจัดท า

โครงการ 

3.  มีความรู้และความเข้าใจใน
การสร้างและใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

• สอนทฤษฎี หลักการของการ
สร้างเครื่องมือทางจิตวิทยา 

• สอนจรรยาบรรณในการใช้
เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา 

• สอนการเลือกใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาต่างๆ  

• ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถ
สร้างและใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง 

• การสอบ 
• ผลการฝึกปฏิบัติ 
• การน าเสนอผลงาน 

4.  ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและผลงานวิจัยทาง
จิตวิทยาในปัจจุบัน เพื่อน าไป
ประยุกต์ในการช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาบุคคล 

• จัดกระบวนการสอนให้มีการ
สืบค้นข้อมูลด้านจิตวิทยาที่
เป็นสากลด้วยการท ารายงาน 
อภิปรายกลุ่ม ท าโครงการวิจัย 
และสัมมนาในหัวข้อที่ทันสมัย 

• น าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น
มาเผยแพร่ในชั้นเรียน 

• ประเมินคุณภาพการน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษา 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน : 2.2.2  ด้านความรู้ (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
4.  ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการและผลงานวิจัยทาง
จิตวิทยาในปัจจุบัน เพื่อน าไป
ประยุกต์ในการช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาบุคคล (ต่อ) 

• ให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการด้านจิตวิทยาของ
สถาบันวิชาการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

• ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

• ผลสรุปรายงานสิ่งที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

5.  สามารถประยุกต์และบูรณา
การความรู้ทางจิตวิทยากับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 

• จัดโครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านจิตวิทยาสู่ชุมชนด้วยการ
น าความรู้ด้านจิตวิทยาไป
ประยุกต์ส าหรับแนะน าผู้อ่ืน
ได้อย่างมีหลักการและถูกต้อง 

• การท ารายงาน การฝึกปฏิบัติ
หรือการฝึกงาน 

• น าเสนอผลการจัดโครงการ 
• ประเมินโครงการเผยแพร่

ความรู้ด้านจิตวิทยา 
• ประเมินผลจากการท า

รายงานการฝึกปฏิบัติ หรือ
การฝึกงาน 

 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
1.   มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
คิดสร้างสรรค์ 

• เรียนรู้ประเด็นทางจิตวิทยา
ผ่านกรณีศึกษาและการใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

• ฝึกการคิดและการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน 

• การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

• สังเกตการเรียนรู้และ                  
การโต้ตอบในชั้นเรียน 

• ประเมินผลด้วยข้อสอบที่ 
เน้นการวิเคราะห์ อภิปราย  
และการแก้ปัญหา 

 

2.  มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

• ท ารายงาน 
• โครงงาน 
• โครงการวิจัย 
• การทดลองทางจิตวิทยา  

• ประเมินความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของรายงาน
โครงงาน หรือโครงการวิจัย 

• ประเมินผลการทดลอง   

3.  มีความตระหนักรู้และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจน
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสมดุล 

• ส ารวจศักยภาพเพื่อพัฒนา
ตนเองและผู้อ่ืน 

• การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

• ประเมินพัฒนาการศักยภาพ
ของตนเอง 

• สังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ 
การยอมรับความแตกต่าง 
การเคารพความคิดเหน็และ
ความสามารถของผู้อ่ืน 
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนา 
การเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
อ่ืนในสังคม 

 

• สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ รวมทั้ง  
ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ    
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

• การท ารายงาน การฝึกปฏิบัติ  
หรือการฝึกงาน 

• สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา และประเมินผล 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ   

• นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา 
ตามหน่วยงานที่นักศึกษาไป
ฝึกประสบการณ์ และ
ประเมินผลโดยอาจารย์ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่ดูแลการ
ฝึกงานของนักศึกษา 

2.  มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม ทั้งในบทบาทของ
ผู้น าและสมาชิก 

• ระบุไว้ในประมวลรายวิชา  
(Course Syllabus) ในทุก
รายวิชา ให้นักศึกษาท างานกลุ่ม 

• จัดการเรียนการสอนที่     
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากับนักศึกษา  
นักศึกษากับอาจารย์ โดยใช้
การฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมกลุ่ม  
เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น าและผู้ตามในการ
ด าเนินกิจกรรม 

• ประเมินผลจากรายงานกลุ่ม  
(Term paper) 

• ประเมินผลจากผลการเรียน
ของนักศึกษา 

• สังเกตจากการเข้าร่วม  
พฤติกรรมของนักศึกษา   
โดยนักศึกษามีพฤติกรรม 
การแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3.  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ผู้อ่ืน และสังคม 

• ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาที่จัดโดย
คณะและมหาวิทยาลัย 

• จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมจิตอาสา
หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือการบริการวิชาการแก่
สังคมส าหรับนักศึกษา 

• ก าหนดคะแนนความ
รับผิดชอบในการเรียน 

• ตรวจสอบจากการบันทึก
กิจกรรมในหมวดต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

• ตรวจสอบจากการบันทึก
พฤติกรรมความรับผิดชอบใน
การเรียน 

 



 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2566 

65 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ 
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.   สามารถน าหลักสถิติไปใช้ใน
การท ารายงาน การท าวิจัย
หรือการน าเสนองานจิตวิทยา                  

     ได้อย่างเหมาะสม 

• จัดให้มีกิจกรรมการเรียน            
การสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้            
ฝึกท าวิจัยทางจิตวิทยา และ  
การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

• ฝึกแก้ปัญหาหรือโจทย์การ
วิจัยทางจิตวิทยาโดยใช้                 
วิธีการทางสถิติ   

• การสอบข้อเขียน 
• การประเมินผลการเรียน   

ในชั้นเรียน 

2.  สามารถอ่านและวิเคราะห์
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ 

 

• ฝึกให้นักศึกษาได้น าข้อมูล            
ที่เก็บจากแบบสอบถาม              
มาวิเคราะห์และแปลผล 

• ฝึกให้นักศึกษาอ่านและ
วิเคราะห์วารสารทั้งของไทย
และต่างประเทศที่น าเสนอ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยา 

• ประเมินผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

• การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ และ
ทดสอบการอ่านผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัย 

• ผลสรุปการรายงานสิ่งที่ได้รับ
จากการอ่านและวิเคราะห์
วารสารที่น าเสนอผลงานวิจัย
ทางจิตวิทยา 

3.  มีความสามารถในการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้ส่งสารและ   
ผู้รับสาร ทั้งนี้ให้ความส าคัญ
กับด้านความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

• จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

• จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและ    
ฝึกทักษะการน าเสนอข้อ
สารสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เหมาะสมกับผู้ฟัง 
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

• ประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอนที่นักศึกษา
ได้น าทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลไปใช้ 

• ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานของนักศึกษา โดย
พิจารณาในด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหาและ
วิธีการน าเสนอ    
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน : 2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 

ผลการเรียนรู้ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ 
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัลได้
อย่างหลากหลาย รวมทั้งการ
เข้าถึงและแสวงหาความรู้ทาง
จิตวิทยา 

• จัดให้มีการสืบค้นข้อมูล            
ด้านจิตวิทยา โดยสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลทั้งในและ
ต่างประเทศ  และท ารายงาน 
อภิปรายกลุ่ม  สัมมนา ใน
หัวข้อที่ทันสมัยทางด้าน
จิตวิทยา 

• น าเสนอข้อมูลที่สืบค้น
เก่ียวกับความรู้ทางจิตวิทยา
ในชั้นเรียน โดยระบุถึงแหล่ง
การได้มาของความรู้ทาง
จิตวิทยา 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
ผลการเรียนรู้ในตาราง มีความหมายดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2) มีจิตส านึกสาธารณะ มีความเอ้ืออาทร และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
1.3) เคารพสิทธิส่วนบุคคล และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
1.4) สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2) ด้านความรู้  
2.1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2.2) มีความเข้าใจและสามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ และสามารถปรับพฤติกรรมได้ 
2.3) มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างและใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2.4) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยทางจิตวิทยาในปัจจุบัน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาบุคคล  
2.5) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยากับความรู้ในศาสตร์ อ่ืน ๆ  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ 
3.2) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
3.3) มีความตระหนักรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนการด ารงชี วิตอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสมดุล 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนในสังคม  
4.2) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม ทั้งในบทบาทของผู้น าและสมาชิก 
4.3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1) สามารถน าหลักสถิติไปใช้ในการท ารายงาน การท าวิจัยหรือการน าเสนองานจิตวิทยา                  

ได้อย่างเหมาะสม 
5.2) สามารถอ่านและวิเคราะห์สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ  
5.3) มีความสามารถในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสาร   

ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล  
5.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งการเข้าถึงและ    

แสวงหาความรู้ทางจิตวิทยา 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                         ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล และ   

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาเอก  
จว101  จิตวิทยาท่ัวไป   ⚫   ⚫     ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  

จว102  จิตวิทยาพัฒนาการ   ⚫  ⚫       ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  

จว103  ชีวจิตวิทยาเบ้ืองต้น   ⚫   ⚫     ⚫    ⚫    ⚫ 

จว104  ทฤษฎีบุคลิกภาพ   ⚫  ⚫      ⚫  ⚫     ⚫  

จว105  พลวตักลุ่ม  ⚫    ⚫      ⚫ ⚫ ⚫      

จว201  จิตวิทยาการรู้คดิ     ⚫     ⚫    ⚫    ⚫  

จว202  จิตวิทยาการเรียนรู ้     ⚫       ⚫ ⚫     ⚫  

จว203  จิตวิทยาสังคมเบ้ืองต้น  ⚫   ⚫ ⚫      ⚫        

จว204  สุขวิทยาจิต ⚫    ⚫     ⚫     ⚫     

จว205  จิตวิทยาเชิงบวก  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  

จว206  จิตวิทยาการพฒันาตน  ⚫    ⚫      ⚫ ⚫ ⚫      

จว301  ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 1         ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  

จว302  การทดสอบและการประเมิน  
           ทางจิตวิทยา ⚫      ⚫   ⚫     ⚫     



 

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2566 

68 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล และ   
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

วิชาเอก (ตอ่)  
จว303  การปรบัพฤติกรรมเบ้ืองตน้ ⚫     ⚫      ⚫        

จว304  ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 2         ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  

จว305  วิธีการทางสถิติส าหรับจิตวิทยา ⚫        ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   

จว307  จิตวิทยาการฝกึอบรม  ⚫    ⚫      ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 

จว309  ปัญหาเด็กและวัยรุ่น   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  

จว310  นวัตกรรมทางจิตวิทยา ⚫      ⚫   ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ 

จว401  การวิจัยเบ้ืองต้นทางจิตวิทยา ⚫      ⚫ ⚫   ⚫   ⚫      

จว402  จรรยาบรรณวชิาชีพทาง 
           จิตวิทยา 

⚫   ⚫ ⚫       ⚫   ⚫   ⚫  

จว403  สัมมนาทางจิตวิทยา ⚫     ⚫ ⚫   ⚫     ⚫     ⚫ 

จว405  การฝึกปฏิบัตงิานด้านจิตวิทยา ⚫    ⚫       ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ 

จว429  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น ⚫           ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  

จว441  โครงงานพเิศษทางจิตวิทยา 1 ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      ⚫   

จว442  โครงงานพเิศษทางจิตวิทยา 2 ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   

วิชาโท   
    ก. กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
จว406  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การเบ้ืองต้น 
    ⚫    ⚫   ⚫        

จว408  หลักจิตวิทยาในการบริหาร
จัดการทรพัยากรมนุษย์ 

  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫        

จว410  การให้ค าแนะน าและปรกึษา
พนักงาน 

⚫ ⚫ ⚫          ⚫      ⚫ 

จว430  จิตวิทยาผู้บริโภคในสังคม               
พหุวัฒนธรรม 

  ⚫      ⚫   ⚫       ⚫ 

จว431  สัมมนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

     ⚫  ⚫   ⚫   ⚫      

จว443  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   ⚫       ⚫   ⚫ ⚫      

จว444  จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ ์  ⚫    ⚫     ⚫  ⚫ ⚫    ⚫  
จว445  จิตวิทยาการพฒันาองค์การ            ⚫  ⚫     ⚫ 
จว446  การยศาสตร์และความปลอดภัย

ในสถานท่ีท างาน        
    ⚫  ⚫        ⚫   ⚫  

จว447  การฝกึประสบการณ์ทางจิตวิทยา 
อุตสาหกรรมและองค์การ 

⚫   ⚫     ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล และ   

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
ข. กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็กปฐมวยั 

จว433  พัฒนาการเด็กปฐมวัย     ⚫               

จว434  จิตวิทยาเด็กพเิศษ   ⚫  ⚫ ⚫            ⚫  

จว435  การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

     ⚫        ⚫      

จว436  การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ⚫    ⚫  ⚫         ⚫ ⚫   

จว438  การปลูกฝังและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
พฤติกรรมเอื้อสังคมในเด็กปฐมวัย 

 ⚫            ⚫      

จว452  การส่งเสริมพัฒนาการทางการ
คิดอารมณ์ สังคม และทักษะ
ชีวิตในเด็กปฐมวัย 

         ⚫    ⚫      

จว453  สื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพือ่
การพฒันาเด็กปฐมวัย 

     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫          

จว460  การกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ⚫     ⚫        ⚫      

ค. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

จว456 บริการแนะแนวในโรงเรียน ⚫    ⚫               

จว457 การศกึษารายกรณีเบ้ืองตน้      ⚫     ⚫    ⚫   ⚫  

จว458 บริการสนเทศในโรงเรียน ⚫       ⚫       ⚫    ⚫ 

จว459 การบริหารงานแนะแนวใน 
         โรงเรียน ⚫        ⚫  ⚫   ⚫      

จว461 แนวคิดเบ้ืองตน้และทฤษฎีการ 
         ให้ค าปรึกษา ⚫    ⚫               

จว462 การให้ค าปรึกษากลุ่ม ⚫     ⚫     ⚫    ⚫   ⚫  

จว463 ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา ⚫     ⚫     ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  

จว464 สัมมนาทางจิตวิทยาการแนะแนว 
          และให้ค าปรึกษา ⚫     ⚫ ⚫   ⚫     ⚫     ⚫ 

วิชาเลือกเสร ี
จว413 จิตวิทยาสุขภาพเบ้ืองต้น  ⚫                  

จว424 จิตวิทยาการผอ่นคลาย   ⚫   ⚫      ⚫  ⚫    ⚫  

จว425 จิตวิทยาผู้สงูอายุเบ้ืองต้น  ⚫    ⚫              

จว426 จิตวิทยาครอบครัว   ⚫   ⚫              

จว427 กลยุทธก์ารประสบความส าเร็จใน     ⚫    ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ 
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          การเรียน 
จว439 จิตวิทยาการบรกิาร ⚫   ⚫  ⚫   ⚫     ⚫      

จว440 จิตวิทยาวัยรุ่น    ⚫   ⚫         ⚫     

จว449 การเสริมสร้างพลงัอ านาจชุมชน  ⚫    ⚫      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  

จว454 การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว    ⚫  ⚫       ⚫ ⚫     ⚫ 

จว455 จิตวิทยาการสือ่สาร ⚫     ⚫      ⚫ ⚫     ⚫  

จว465 ความคิดสร้างสรรค ์        ⚫  ⚫         ⚫ 

 จว466 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม   ⚫   ⚫  ⚫    ⚫      ⚫  

 จว467 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง   ⚫   ⚫      ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  

 จว468 เทคโนโลยีร่วมสมัยส าหรับ 
          นักจิตวิทยา ⚫       ⚫  ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ 

 จว469 จิตวิทยาการบริหารเบ้ืองต้น ⚫   ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫    ⚫  

 จว470 จิตวิทยาส าหรับผู้ประกอบการ 
         สมัยใหม่ ⚫     ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫  
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หมวดท่ี 5  
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

การวัดและการประเมินผลการศึกษา ใช้ระบบสัญลักษณ์ ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 หมวด 8 การวัดและการประเมินผล
การศึกษา ข้อ 26 และ  ข้อ 27 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง) ดังนี้ 

สัญลกัษณ ์ ระดบัคะแนน ความหมาย 
      A 4.00 ดีเยี่ยม (Excellent) 
      B+ 3.50 ดีมาก (Very Good) 
      B 3.00 ดี (Good) 
      C+ 2.50 ดีพอใช้ (Fairly Good) 
      C 2.00 พอใช้ (Fair) 
      D+    1.50 อ่อน (Poor) 
      D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor) 
      F 0.00 ตก (Fail) 

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนนดังข้างต้นได้  ให้ประเมินผลการศึกษา
โดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

สัญลกัษณ ์ ความหมาย 
I ยังไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
S พอใจ (Satisfactory) 
U ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
W เพิกถอนรายวิชา (Withdrawal) 

AUD ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
P ศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress) 
R รายวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำ (Re-Registration) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 กระบวนการสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) แต่งต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการก ากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
2) คัดเลือกรายวิชาในหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

เพื่อท าการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
3) จัดประชุมคณะกรรมการก ากับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิหลังจากท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
1) ท าการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากระยะเวลาในการหางานท า และ

ความคิดเห็นเก่ียวกับงานที่ท าของบัณฑิต 
2) ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม และ

หรือการสัมภาษณ์ 
3) ท าการประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ความพร้อม ความรู ้ที ่น  าไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้บัณฑิตได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วย
การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 หมวด 21 ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ง) ดังนี้ 

3.1 การให้ปริญญา  
นักศึกษาที่ขอรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) สอบไล่ได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้ต้องใช้

เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
2) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
3) มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม 
4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

3.2 การย่ืนขอรับปริญญา  
ในภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อนักศึกษาสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 ให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อส านักทะเบียนและประมวลผล โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณบดีตามล าดับ คณบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา และสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา 


