
 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร     5480101110411 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย:   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
      ภาษาอังกฤษ:    Master of Arts Program in Psychology  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา) 
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.ม. (จิตวิทยา)  
 2.2 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Arts (Psychology) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.A. (Psychology) 
 2.3 การอนุมัติหลักสูตร 
    2.3.1 สภาวิทยาเขตปัตตานี อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 15(1/2560) วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 
  2.3.2 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 387(7/2560) วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
  2.3.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
        2.3.4 ส านักงาน ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 
 
3. ปรัชญาของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาให้มีความรู้ทางวิชาชีพ มีทักษะทางปัญญา ทักษะทางพหุวัฒนธรรม 
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการความรู้ มีคุณธรรมและยึดม่ันต่อจรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยา 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และมีความเข้าใจผู้รับบริการในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างแท้จริง ตลอดจนให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเพ่ือนมนุษย์  สามารถน าความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาไปใช้การส่งเสริม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งจัดการศึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
 



4. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้  
4.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาโดยตระหนักถึงบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม  
4.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและยอมรับในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
4.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าทางจิตวิทยา มีจิตบริการ มีทักษะในการเข้าใจบุคคลในทุกมิติ      
4.4 เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ เมตตา ยุติธรรม 
4.5 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่/งานวิจัยด้านจิตวิทยา และการน าข้อค้นพบไป 
     ประยุกต์ใช้ 

5. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วัน – เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน-เวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม          

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ ากว่าชั้นปริญญาตรีจิตวิทยาจากสถาบันการศึกษาในหรือนอก
ประเทศที่รับรองวิทยฐานะ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือมีหนังสือ
รับรองจากอาจารย์ด้านจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 หลักสูตร 

 7.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
 7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2      36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9 หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก         6 หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ์      18 หน่วยกิต   

 แผน ข       36 หน่วยกิต 
 - หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    9 หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก      18 หน่วยกิต    
 - สารนิพนธ์       6 หน่วยกิต   
 
 



  7.1.3 รายวิชา  
   7.1.3.1 รายวิชา 

       หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     9 หน่วยกิต 
    286-500  ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา*          3(3-0-6)
  English for Psychology 
    286-501 จิตวิทยาพ้ืนฐาน* (ส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางจิตวิทยา) 3(2-2-5) 
  Foundation of Psychology 
    286-506 สถิติส าหรับจิตวิทยา*  3(3-0-6) 
  Statistic for Psychology 
 *       วิชาเสริมพ้ืนฐานไม่นับหน่วยกิต 
    
  หมวดวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต 
 286-502 การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  3(2-2-5) 
  Advanced Counseling Psychology 
 286-503 การฝึกอบรมทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
  Psychology Training 
 286-504 การสัมมนาทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 
  Seminar in Psychology 
 286-505  การวิจัยเชิงจิตวิทยา  3(3-0-6) 
  Psychological Research 
 หมวดวิชาเลือก       6/18 หน่วยกิต
   
 286-510 ความผิดปกติทางจิต  3(2-2-5) 
  Psychological Disorders 
 286-511  ปฏิบัติการด้านการให้การปรึกษา  3(2-2-5) 
  Counseling Practicum 
 286-512 การประเมินทางการให้การปรึกษา  3(2-2-5) 
  Assessment in Counseling 
 286-513  หลักการให้การปรึกษากลุ่ม  3(2-2-5) 
  Principles of Group Counseling 
 286-514 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น  3(2-2-5) 
  Behavioral Disturbance in Children and Adolescence 
 286-515 จิตวิทยาครอบครัวและการให้การปรึกษา  3(2-2-5) 
  Family Psychology and Counseling 
 



 286-516 วิธีการให้การปรึกษาขั้นสูง  3(2-2-5) 
  Advanced Counseling Strategies 
 286-517 จิตวิทยาเชิงบวก  3(2-2-5) 
  Positive Psychology 
 286-518 การบ าบัดโดยการแสดงออกทางศิลปะ  3(2-2-5) 
  Expressive Art Therapy 
 286-519 จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(2-2-5) 
  Psychology of Exceptional Children  
 286-520 จิตวิทยาวัยรุ่น  3(2-2-5) 
  Psychology  of  Adolescence 
 286-521 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  3(2-2-5) 
  Creativity  and  Problem Solving 
 286-522 จิตวิทยาพัฒนาการ  3(2-2-5) 
  Developmental  Psychology 
 286-523 แรงจูงใจและอารมณ์ในการเรียนรู้  3(2-2-5) 
  Motivation and  Emotion  in Learning 
 286-524 การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อการเรียนรู้  3(2-2-5) 
  Development of  Human Potentiality  for Learning 
 286-525 จิตวิทยาสุขภาวะองค์รวม  3(2-2-5) 
  Holistic Wellness Psychology  
 286-526 จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการด ารงอยู่  3(2-2-5) 
  Psychology of Learning for Survival 
 286-527 แนวโน้มและวิทยสาระทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5) 
  Trends and Issues in Human Resources Development 
 286-528 จิตวิทยาสังคมเพ่ือการศึกษา  3(2-2-5) 
  Social Psychology for Education 
 286-529 การปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม  3(2-2-5) 
  Cognitive Behavior Modification 
 286-530 การสัมภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ  3(2-2-5) 
  Motivational interviewing 
 286-531 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์3(2-2-5) 
  Psychology for  Human Resources Development and Strategy  
  Management 
 



 286-532 จิตวิทยาสุขภาพในการปฎิบัติงาน  3(2-2-5) 
  Health Psychology in Workplace 
 286-533 ฝึกปฏิบัติการจิตบ าบัดแนวความหมายในชีวิต  3(2-2-5) 
  Work shop in Logo Therapy Group 
 286-534 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านจิตวิทยา  3(2-2-5) 
  Qualitative Methods in Psychology 
 
 วิทยานิพนธ์ 
 286-600 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
  Thesis 
 286-601 สารนิพนธ์          6(0-18-0) 
  Minor Thesis 
  
 7.1.4 แผนการศึกษา 

  7.1.4.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

286-501 จิตวิทยาพื้นฐาน* 

286-506 สถิติส าหรับจิตวิทยา* 

 

 

3 

3  

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

286-500 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา* 

วิทยานิพนธ์ 

286-600 วิทยานิพนธ ์

 

3 

 

3 

หมวดวิชาบังคับ 

286-502 การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

286-503 การฝึกอบรมทางจิตวทิยา 

 

3 

3 

หมวดวิชาบังคับ 

286-504 การสัมมนาทางจิตวิทยา 

286-505 การวิจัยเชิงจิตวิทยา                               

 

3 

3 

หมวดวิชาเลือก 

286-xxx  ………………………….. 

 

3 

หมวดวิชาเลือก  

286-xxx  ………………………….. 

 

3 

รวม 9 รวม 12 

  *   วิชาเสริมพื้นฐานไม่นบัหนว่ยกิต  

 

 

 

 



ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิทยานิพนธ์ 

286-600 วิทยานิพนธ ์

 

6 

วิทยานิพนธ์ 

286-600 วิทยานิพนธ ์                                           

 

9 

รวม 6 รวม 9 

                                                                   รวมตลอดหลักสตูร                        36         หน่วยกิต 

 
 7.1.4.1  หลักสูตรแผน ข 
 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

286-501 จิตวิทยาพื้นฐาน* 

286-506 สถิติส าหรับจิตวิทยา* 

 

3 

3 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

286-500 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา* 

 

 

3 

 

หมวดวิชาบังคับ 

286-502 การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

286-503 การฝึกอบรมทางจิตวทิยา 

 

3 

3 

หมวดวิชาบังคับ 

286-504 การสัมมนาทางจิตวิทยา 

286-505 การวิจัยเชิงจิตวิทยา                               

 

3 

3 

หมวดวิชาเลือก 

286-xxx  ………………………….. 

 

 

3 

หมวดวิชาเลือก 

286-xxx  ………………………….. 

286-xxx  ………………………….. 

 

3 

3 

                   รวม 9                   รวม 12 

*  วิชาเสริมพื้นฐานไมน่ับหน่วยกิต 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 หมวดวิชาเลือก 

 286-xxx  ………………………….. 

 286-xxx  ………………………….. 

286-xxx  ………………………….. 

 

3 

3 

3 

วิทยานิพนธ์ 

286-601 สารนิพนธ ์

 

3 

 

     รวม  3 

วิทยานิพนธ์ 

286-601 สารนิพนธ ์

 

3 

        

              รวมตลอดหลักสูตร    36   หน่วยกิต 

รวม 12 



 7.1.5   ค าอธิบายรายวิชา  
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
286-500  ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา     3(3-0-6) 
   English for Psychology 
   การอ่าน การเขียน เพื่อน าไปสูค่วามเข้าใจในการค้นคว้า และศึกษาทางดา้นจิตวิทยา 
การวิเคราะห์บทความ ฝึกทักษะการฟัง การพูดและทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในสาขา
จิตวิทยาการศึกษา การฝึกน าเสนอและการเขียนบทคัดย่องานวจิัย 
   Reading and writing to understand search and study in the field of 
psychology; analysis of general articles; practice on listening, speaking and communicative 
skills in the field of educational psychology; thesis presentation and abstract writing 
 
286-501 จิตวิทยาพื้นฐาน*  (ส าหรับผูท้ี่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางจิตวิทยา) 3(2-2-5) 
 Foundation of Psychology 
 แนวคิดทางจิตวิทยา สังกปัและทฤษฎีต่างๆเพื่อการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ระบบกายวิภาค 
พัฒนาการ การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญาและการวัด อารมณ์ แรงจูงใจ การปรับตัว บุคลิกภาพ ปัญหาทาง
จิตใจและการช่วยเหลือ อิทธิพลทางสังคม 
 Approaches in psychology concepts and theories to the understanding of 
human behavior;  anatomy system; development; perception; learning; intelligence and 
assessment; emotion; motivation; adjustment; personality; mental disturbances and 
intervention; social influence 
 
286-506 สถิติส าหรับจติวิทยา 3(3-0-6) 
 Statistics for Psychology 
 วิธีการทางสถิติที่ ใช้แพร่หลายในด้านจิตวิทยา ได้แก่ สหสัมพันธ์ การถดถอยพหุคูณ  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนขั้นสูง  วิเคราะห์การถดถอยขั้นสูง  การเปรียบเทียบ
พหุคูณและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์เชิงจ าแนกและการวิเคราะห์องค์ประกอบ เน้นการแปลผลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 Statistical methods commonly  used in psychology include multiple regression 
correlation; analysis of variance; advanced variance analysis; advanced regression analysis; 
comparison of multiple and non-parametric statistics; classification analysis and factor 
analysis; highlight the interpretation of computer programs for statistical analysis 
 
 
 
 
 
 



หมวดวิชาบังคับ 
286-502 การให้การปรึกษาเชงิจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Advanced Counseling Psychology 
 ทฤษฎีการให้การปรึกษาแนวคดิต่างๆ ทีส่ าคัญ กระบวนการ เทคนิค  การให้การปรึกษากับ
ปัญหาเฉพาะตา่งๆ ที่อยู่ในกระแส งานวิจัยในปัจจุบนั และการฝึกปฏิบัติ 
 Major theories of counseling, process, techniques, counseling with clients in 
different current issues, current research and practicing 
 
286-503 การฝึกอบรมทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Psychology Training  
 การฝึกอบรมทางจิตวทิยาโดยการปฏิบัติงานในหน่วยงานชุมชน ภายใต้การดูแลของผู้มี
ประสบการณ ์
 Psychology training on-the-scene work in selected community-based settings 
under the supervision of experienced practitioners 
 
286-504 การสัมมนาทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Seminar in Psychology 
 บทบาทของจิตวิทยา  กระบวนการเรียนรู้ แนวโน้มและสาระร่วมสมัยเก่ียวกับจิตวิทยา   
การประยุกต์และบูรณาการบทบาทของจิตวิทยา  การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  การศึกษาดูงาน
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อทางจติวิทยาที่สนใจ โดยเสนอเป็นโครงการหรือกรอบการวิจัย 
 Psychology role; learning process; trends and contemporary  content of 
psychology; application and integration role of  psychology for benefifield study; study of 
special psychological interested topic through research present by the performance project or 
research framework 
 
286-505 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 Psychological Research 
 พื้นฐานทางปรัชญาและปัญหาการอนุมานในการวิจัยทางจิตวิทยา เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างมิติต่างๆ ของการวิจัยทางจิตวิทยา ซึ่งรวมถึงการวิจัยในห้องทดลองกับการวิจัยในสนาม การวิจัยเชิง
ทดลองกับการวิจัยเชิงธรรมชาติ การวิจัยโดยผู้รับการวิจัยคนเดียวกับหลายคนและการวิจัยภาคตัดขวางกับการ
วิจัยระยะยาว การออกแบบและการวางแผนการวิจัยทางจิตวิทยา การวัดและการควบคุมตัวแปร ทางจิตวิทยา 
ปัญหาจรรยาบรรณในการวิจัยทางจิตวิทยา  ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
 Philosophical foundations and inference problems in psychological research; 
compare the differences between different dimensions of psychological research; including 
experimental research with field research; experimental research with natural research; 
research by recipient and multiple recipients and cross-section  research with longitudinal 
research; design and planning of psychological research; measurement and control of 



psychological variables; ethical issues in psychological research under the context of 
multicultural society 
 
หมวดวิชาเลือก 
286-510 ความผิดปกติทางจติ 3(2-2-5) 
 Psychological Disorders 
 สาเหตุ เกณฑ์ การวินิจฉัย การจ าแนก ความผิดปกติหลักทางจติเวช ครอบคลุม โรควิตกกังวล 
จิตเภท โรคทางอารมณ์ และการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมอปกติในวัยเด็กและวัยรุ่น บุคลิกภาพผิดปกติ ความ
ผิดปกติที่เก่ียวข้องกับ  สารเสพติด ความผิดปกติทางเพศและลกัษณะทางเพศ การบ าบัดรักษาแบบรายบุคคล 
และการบ าบัดรักษาแบบกลุ่ม ประเด็นทางจริยธรรม 
 Causation, criteria, diagnosis and classification of the major psychiatric 
disorders, topics include anxiety disorders, schizophrenia, mood disorders, suicide, abnormal 
behaviors in children and adolescence, personality disorders,  substance – related disorders, 
sexual disorders and gender identity disorder, individual and group treatment, ethnical issues 
 
286-511 ปฏิบัติการด้านการให้การปรึกษา 3(2-2-5) 
 Counseling Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่มในห้องปฏบิตัิการ วิเคราะห์การสนทนาใน
การให้การปรึกษา บทบาทสมมตุิ ภายใต้การควบคุมดูแลใกลช้ดิในห้องปฏิบัติการ 
 Laboratory experiences in individual and group counseling, analysis of 
counseling interviews, role playing, and closely supervised counseling in the laboratory setting 
 
286-512 การประเมินทางการให้การปรกึษา 3(2-2-5) 
 Assessment in Counseling 
 การประเมินรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการเลือกอาชีพ  การศึกษา การพัฒนาตน 
ครอบคลุม วิธีการเก็บข้อมูลแบบมาตรฐานและไม่มาตรฐาน ความเที่ยงตรง ความเชื่อมัน่  ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ประเมิน  การใช้แบบวัดตา่งๆ  การแปลและรายงานผล จรรยาบรรณในการประเมิน 
 Group and individual appraisal to be used to support career, education, 
personal development include standardized and non-standardized data information gathering 
methods, validity, reliability, factors influencing appraisals, use of various inventories, 
interpretation and report, ethics of appraisal 
 
286-513 หลักการให้การปรึกษากลุ่ม 3(2-2-5) 
 Principles of Group Counseling  
 การให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฏีหลักต่างๆ กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนากลุ่ม บทบาท
ของผู้น ากลุ่ม การคัดเลือกสมาชิก จรรยาบรรณ การพัฒนาแผนกลุ่มส าหรับปัญหาเฉพาะที่อยูใ่นกระแสและการ
น าไปใช้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 



 Group counseling in major theories approaches, process, stages of group 
development, role of group leader, selection of members, ethical codes, the development of 
group planning for current issues and application in cultural diversity 
 
286-514 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Behavioral Disturbance in Children and Adolescence 
 หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการปรับพฤติกรรม การน าหลักการเรียนรู้เพื่อท าความ
เข้าใจและแก้ปัญหาพฤติกรรมในสภาพการศึกษา ศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น 
เกณฑ์การประเมิน  เช่น พฤติกรรม attention deficit disorder, พฤติกรรมผิดระเบียบ ซึมเศร้า  ความรู้สึก
กลัวและวิตกกังวล การถูกละเลย  และล่วงละเมิด การติดสารเสพติด การฆ่าตัวตาย เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  
การช่วยเหลือและเทคนิคการปรับพฤติกรรม  แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมที่ เหมาะสมในชั้นเรียนเ พื่อ
สภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ 
 Psychological principle and theories for behavior shaping;  apply principles of 
learning to understand and  solve behavioral problems in educational setting; explore 
behavioral disturbance problem in children and adolescence family, diagnosis, criteria 
including attention deficit disorder, conduct disorder, depression, fears and anxiety, child 
abuse and neglect, drugs addiction, suicide, and learning disabilities, intervention and behavior 
modification techniques; approaches to promoting proper behavior in the classroom to form 
new learning environment 
 
286-515 จิตวิทยาครอบครัวและการให้การปรึกษา 3(2-2-5) 
 Family Psychology and Counseling 
 แนวคิดทฤษฎีหลักเกี่ยวกับความผิดปกติของความเป็นครอบครัว อิทธิพลครอบครัวต่อ  
การพัฒนา ความผิดปกติและความคงอยู่ซึ่ งความผิดปกติ  ครอบคลุ ม พฤติกรรมประพฤติผิดของวัยรุ่น  
การติดสารเสพติด  การอดอาหาร ความซึมเศร้า จิตเภท การช่วยเหลือโดยวิธีการให้การปรึกษาแบบครอบครัวตาม
แนวคิดต่างๆ 
 Major theoretical approaches to family dysfunction,  family influences on the 
development and maintenance of deviance, including juvenile delinquency, substance abuse, 
anorexia nervosa, depression and schizophrenia, intervention using family counseling on 
various approaches 
 
286-516 วิธีการให้การปรึกษาขั้นสงู 3(2-2-5) 
 Advanced Counseling Strategies 
 วิธีการให้การปรึกษาแบบตา่งๆในกระแส เช่น การบ าบัดสัน้แบบบูรณาการ การบ าบัดแบบรู้
คิด-พฤติกรรม  การวาดแมนดาลา ดนตรีบ าบัด   การบ าบดัแบบการเคลื่อนไหวของสายตาที่รวดเร็ว 
 Advanced current counseling method such as brief eclectic psychotherapy, 
cognitive- behavioral, mandala drawing, music therapy, rapid eye movement therapy 



286-517 จิตวิทยาเชิงบวก 3(2-2-5) 
 Positive Psychology 
 ประวัติ  แนวคิด ทฤษฎี หัวข้อครอบคลุม ชีวิตที่เพลิดเพลนิ ชวีิตที่ดี  ชีวิตที่มีความหมาย 
จิตวิทยาทางบวก ในเร่ืองของ อายุ การศึกษาและความฉลาด การเป็นบิดามารดา ศาสนา เพศ การแต่งงาน 
บุคลิกภาพ ความผูกพันในสังคม วัฒนธรรมและการประยุกต์ 
 Historical, approach, theories; the pleasant life, the good life, the meaningful 
life; positive psychology in age, education and intelligence, parenting, religion, marriage, 
personality, social ties, culture and application 
 
286-518 การบ าบัดโดยการแสดงออกทางศิลปะ 3(2-2-5) 
 Expressive Art Therapy 
 การบ าบัดโดยการแสดงออกทางศิลปะ ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนไหวและการเต้นเพื่อ
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนร่างกาย จิตใจ  การใช้กลอนเพื่อการแสดงออกของอารมณ์และการปรับการรู้คิด การใช้เสียง
และดนตรีเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา การสร้างงานศิลปะเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในตน และผู้อื่น 
 Expressive arts therapy in many forms such as the use of  movement and  
bodily movements and dance to facilitate change in body and  mind, poetic elements for the 
expression of feelings and cognitive restructuring, sound and other elements of music to 
facilitate dynamic psychological change, the creating of art work to increase awareness of self 
and others 
 
286-519 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(2-2-5) 
 Psychology of Exceptional Children 
 ลักษณะของเด็กพิเศษกลุ่มต่าง ๆ กลวิธีการศึกษาเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาแนวคิด 
ในการจัดการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษในประเทศไทย บนพื้นฐานของการวิจยั การท า
กรณีศึกษา โดยเน้นเด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียน เด็กออทิสติก  
 Traits of exceptional children; method of teaching in order to understand and 
develop an educational program and exceptional children intervention in Thailand on 
research base studies, case studies emphasizing on gifted children, learning disability children 
and autistic   
 
286-520 จิตวิทยาวัยรุ่น 3(2-2-5) 
 Psychology of Adolescence 
 ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการและพัฒนาการของวัยรุ่น แนวคิดของนักจิตวิทยาและทฤษฎีต่าง ๆ 
เก่ียวกับวัยรุ่น การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมของวัยรุ่น การประเมินและการวิเคราะห์พฤติกรรม วัยรุ่น
กับเพศศึกษา ปัญหาของวัยรุ่นและแนวทางแก้ไขวัยรุน่กับสังคมไทย การพัฒนาและสง่เสริมวุฒภิาวะด้านตา่ง ๆ 
ของวัยรุ่น 



 Fundamental aspects; principles and development of adolescence; psychological 
approaches and theories of adolescence; comparative analyzing of adolescent behavior; 
evaluation and behavior analyzing; adolescence and sex education; problems and solving; 
adolescence and Thai society; development and promotion of maturity of  adolescence  
 
286-521 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 
 Creativity  and  Problem Solving 
 ความคิดพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นของความคิดและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการของ
ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และทฤษฎี ความฉลาดที่สมัพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์    
ความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจ  ปัญหา ลักษณะของปัญหา แนวคิดและปรัชญาของการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา การแก้ปัญหาโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
 Fundamental aspects and knowledge of thinking and creative thinking 
developing; thinking processes and theories; superiority related to creativity; creativity and 
motivation, problems and types of problems; approaches and philosophical principles of 
creative problem-solving; problem-solving processes; scientific ways of problem solving 
 
286-522 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 
 Developmental  Psychology 
 ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดของพัฒนาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ  
มโนทัศน์ที่ส าคัญของพัฒนาการ พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมกับพัฒนาการของเด็กไทย การประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 Fundamental knowledge and developmental approaches; comparative 
analyzing; various theories of development; major concepts of development; different types 
of developing; environment related to Thai children; application in the way of life of culture 
diversity 
  
286-523 แรงจูงใจและอารมณ์ในการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
 Motivation and Emotion in Learning 
 ความเข้าใจและแนวคิดพืน้ฐานของแรงจูงใจและอารมณ์ มโนทศัน์ส าคัญ การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ  ทฤษฎีแรงจูงใจและอารมณ์  เชาวน์อารมณ์ การพัฒนาเชาวน์อารมณ์  แรงจูงใจและอารมณ์เพื่อ
การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหวา่งแรงจูงใจและอารมณ์และการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการสอนจากงานวิจัย 
 Understanding and fundamental aspect of motivation and emotion; major 
concepts; analyzing and comparing theories of motivation and emotion; emotional 
intelligence and its development ; motivation and emotion for learning; relationship between 
motivation , emotion and  learning; learning and teaching development  through research 
studies 
 



286-524 การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Development of Human Potentiality for Learning 
 ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยาและปรัชญาการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างศักยภาพของมนุษย์กับการเรียนรู้ การวางแผนและการพัฒนา การสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์บนพื้นฐานของข้อมูลการวิจัย 
 Historical background of psychology and philosophy of human potentiality  
development; relationship between human potentiality  and learning; planning and 
developing; synthesizing and analyzing documents and research works related with human 
potentiality  based on research data 
 
286-525 จิตวิทยาสุขภาวะองค์รวม 3(2-2-5) 
 Holistic Wellness Psychology 
 แนวคิดทางกายจิตสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย กระบวนการทางจิตวิทยาและ
ปัจจัยทางพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพ  ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อ
สุขภาพและการเจ็บป่วย มโนทัศน์ทางมิติจิตวิทยาในการส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างปกติสุขบนพื้นฐานของสภาวะที่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจิตวิญญาณ การป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและสังคม การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทุกบริบทภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
 Bio-psycho-social approach affecting health and illness; psychological 
processes and behavioral  factors affecting health and illness, cultural factors contribute to 
health and illness,  concept of psychological dimension to promote holistic wellbeing, 
support and promote living a normal life on the basis of a balanced state of physical; mental; 
emotional; social; intellectual and spiritual,  health problems prevention that will affect both 
individual and society,  improving quality of life in the context of all the multicultural society 
 
286-526 จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือการด ารงอยู่ 3(2-2-5) 
 Psychology of Learning for Survival 
 แนวคิดและหลักการของจิตวิทยา จิตวิทยาการเรียนรู้ เป้าหมาย และองค์ประกอบการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21  การน าจิตวิทยาไปใช้ในการด ารงชีพ
เพื่อการเป็นบุคคลตามแนวคิด Thailand 4.0 
 Fundamental and basic principles of psychology, Learning psychology, Aims 
and Factors of learning; advanced theories of learning; learning and instruction based on 21th 
century; uses of  psychology for daily so as to be Thailand 4.0 person 
 
 
 
 



286-527 แนวโน้มและวิทยสาระทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Trends and Issues in Human Resources Development 
 การศึกษาวิทยสาระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแหล่งต่าง ๆ น าปัญหามาวิเคราะห์
ตลอดจนศึกษาแนวทางและแนวโน้ม   การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ สัมมนาหลักสูตรและ
การพัฒนาการเรียนรู้และจรรยาครู  แนวโน้มการวิจัยและการประยุกต์งานวิจัยด้านหลักสูตรและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 Studies issues in human resources development from all sources; analyzing and 
studying certain direction and trends; operation of successful organizations; seminar in 
curriculum; learning development and teachers’ moral; trends of research works and 
application of research based on curriculum  development and human resources development 
 
286-528 จิตวิทยาสังคมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 Social Psychology for Education 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม หลักการ ทฤษฎี บทบาทของจิตวิทยาสังคมในสภาพ
การศึกษาปัจจุบัน มโนทัศน์พื้นฐาน พฤติกรรมทางสังคม กระบวนการกลุ่ม สังคมแห่งการเรียนรู้  การบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคม  บทบาทของจิตวิทยาสังคมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของ  
การเรียนการสอน 
 Fundamental knowledge of social psychology; principle, theories role of social 
psychology in educational setting;  major concepts; social behavior;  group process;  learning 
society; integrate of learning activity to develop society; role of social psychology for 
application in quality of learning and  teaching development 
 
286-529 การปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม 3(2-2-5) 
 Cognitive Behavior Modification 
 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม รูปแบบความคิด รูปแบบ
ความคิดที่บิดเบือน การประเมินความคิด วิเคราะห์สาเหตุปัญหาทางอารมณ์พฤติกรรมที่สอดคลองกับวิธีการ
การปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม การปรับโครงสร้างทางความคิด สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการปรับเปลี่ยน
ความคิดพฤติกรรม ขอบเขตวิชาชีพ สถานะของผู้ให้การปรึกษาและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม 
 Principles and basic concept of cognitive behavior modification; cognitive 
model, dysfunctional thoughts and beliefs, cognitive evaluating, analysis cause emotional 
problems behavior consistent with cognitive behavior modification; cognitive restructuring, 
cultural competence of cognitive behavior modification. Scope of professional psychology, 
status of counsellors and evidence based concerning cognitive behavior modification 
 
 
 



286-530 การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 3(2-2-5) 
 Motivational Interviewing 
 แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างแรงจูงใจ ระดับแรงจูงใจ ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เทคนิคการ
สัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ  กลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยกล่าวข้อความจูงใจตนเอง  เทคนิคของการบ าบัดเพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจ  การฝึกทักษะเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจ 
 Concept and basic principles of motivational interviewing; theories and 
researches concerning motivational interviewing; motivational levels; and stage of change; 
motivational interviewing techniques; self-motivational statements; motivational 
enhancement therapy, motivational interviewing skill; researches and evidence based 
concerning motivational interviewing 
 
286-531 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 Psychology for Human Resources Development and  
 Strategy Management 
 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ประยุกต์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและมิติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มุมมองทางจิตวิทยาที่สนับสนุนการสร้างกลยุทธ์เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ทาง
องค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตรวจสอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มในอนาคต 
 Psychological theories and concepts applied in human resource development; 
dimensions and the development of human resources in the public sector and the private 
sector; human resource development  in cultural diversity; perspectives of psychology that 
support strategy building for human resource management; organizational strategy and human 
resource management; accountability of human resource management and future trends 
 
286-532 จิตวิทยาสุขภาพในการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) 
 Health Psychology in Workplace 
 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัว การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตส านึกเพื่อด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับ
คุณค่าของมนุษย์ การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ สุขภาพ
องค์การ การสร้างองค์การแห่งความสุข การให้ความหมายแก่งาน ความทุ่มเทในการท างาน 
 Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality 
development; appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for 
acceptable ways of living; realization of human value, knowing how to appreciate and differentiate 
beauty and virtue which are foundation of humanness, health, creating happy organization, 
meaning of work, work engagement 



286-533 ฝึกปฏิบัติการจิตบ าบัดแนวความหมายในชีวิต 3(2-2-5) 
 Work shop in Logo Therapy Group 
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการกลุ่ม การค้นหาความหมายในชีวิต การประเมิน
ความหมายในชีวิต เทคนิค และแนวทางการน ากลุ่มแนวค้นหาความหมายในชีวิต 
 Principle of concepts and group processes, search for meaning of life and 
assessment of meaning in life, technical guidelines on the line and find meaning 
 
286-534 การวิจัยเชิงคุณภาพด้านจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Qualitative Methods in Psychology 
 การใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพเพื่อท าการวิจัย การเปรียบเทียบแนวคิดทางการวิจัยต่าง ๆ  
การฝึกปฏิบัติภาคสนามในการเก็บข้อมูล สังเกต บันทึก และสัมภาษณ์ 
 Use of qualitative methodology for research; Comparison of research 
concepts; field practice in data collection, observations, recorded, and interviews 
 
วิทยานิพนธ์ 
286-600 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
 Thesis 
 ท าวิจัยด้านจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการศึกษาเป็นรายบุคคลในหั วข้อที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านสังคมภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการเสนอและเผยแพร่ผลงาน 
 Individual research study related to counseling psychology, educational 
psychology on current topics relevant to social development under supervision of advisors 
including presentation and disseminations 
 
286-601 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
 ศึกษาประเด็นปัญหาในหัวข้อทางด้านจิตวิทยาที่ทันสมัยสอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคม
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Explore current issues related to psychology relevant to social development 
using research methodology under supervision of advisor 

 
 
 
 
 
 
 



7.2  ชื่อ สกุล ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
7.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

   

ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา),  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รองศาสตราจารย ์ นางสาวดวงมณี จงรักษ ์ - Ph.D. (School Psychology), Texas A&M U., U.S.A., 
2537 
- M.S. (Interdisciplinary Psychology, Counseling, 
Anthropology), Western Oregon U., U.S.A., 2521 
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ2),  
ม.ธรรมศาสตร์, 2519 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุใจ ส่วนไพโรจน ์ - Ph.D. (Counseling Psychology),  U. of Utara, Malaysia, 
2552 

- ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา),  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 
2532 
- ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว),  ม.สงขลานครินทร,์ 2525 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอริยา คูหา - Ph.D. (Educational Psychology), Panjab U., India, 2536 

- M.A. (Educational Psychology),  Panjab U., India, 
2531 

- ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว),  ม.สงขลานครินทร,์ 2529 
4 รองศาสตราจารย ์ นายชิดชนก  เชิงเชาว ์ - Ph.D. (Statistics and Research  Design), Florida State 

University, U.S.A.,  2529 
- ค.ม. (วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521   
- วท.บ. (ศึกษาศาสตร์),  
ม.สงขลานครินทร,์  2519 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอาฟีฟี ลาเต๊ะ - ปร.ด.(การวิจัยและสถิตทิางวทิยาการปัญญา), ม.บูรพา, 2558 
- วท.ม.(สถิติประยุกต์), ม.ศิลปากร, 2548 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์) ,ม.สงขลานครินทร,์ 2543 

6 อาจารย ์ นายจิระวฒัน์ ตันสกลุ - ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2559 
- กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา), ม.นเรศวร, 2545 
- กศ.บ.(การวัดผลการศึกษา),  
ม.ทักษิณ, 2559  

7 อาจารย ์ นายณรงค์ศักดิ์ 
รอบคอบ 

- ปร.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา, ม.ขอนแก่น, 2555 
- ศษ.ม.(การวัดผลและวิจัยการศึกษา), ม.สงขลานครินทร,์ 2544 



ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา),  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

- คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า -ไฟฟา้ก าลัง),  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล, 2539   

8 อาจารย ์ นายวชัรินทร์ หนูสมตน - ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ),   
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554 
- วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ),  
ม.รามค าแหง, 2547  
- รส.ม. (แรงงานและสวัสดิการ), 
 ม.ธรรมศาสตร์, 2545 
- วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ุขภาพ), สถาบนัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2541 
- ป.พย.(ระดับตน้), กรมแพทย์ทหารเรือ, 2535 

9 อาจารย ์ นายมฮัดี แวดราแม - ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา),  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2555 
- ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547 
- ค.บ.(มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2545 

 
 7.2.1 อาจารย์ผู้สอน 
ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา),  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

นายวฒันะ พรหมเพชร - ป.บัณฑิต สุขภาพจิต (จิตบ าบดัความคิดและพฤติกรรม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2559 
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก), ม.มหิดล, 2547 
- ศศ.บ.  จิตวิทยาและการแนะแนว, ม.สงขลานครินทร์, 2541  

2 อาจารย ์ นายบุญโรม สุวรรณพาหุ - ศศ.ด. (จิตวิทยา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2557 
- ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา),  
ม.สงขลานครินทร,์ 2545 
- ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์), (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา), 
 ม.สงขลานครินทร,์ 2535 
 
 



ที่ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา),  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

3 อาจารย ์ นางสรินฎา ปุต ิ - ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา, ม.สงขลานครินทร,์ 2552 
- วท.บ. พยาบาลและผดุงครรภ์,  ม.สงขลานครินทร์, 2532 

 


