
  ๑ มคอ.๒ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ;น และครอบครัว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว (หน6วยงานรับผิดชอบหลัก) 

คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตรH 
คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล ภาควิชาจิตเวชศาสตรH 

 
หมวดท่ี ๑ ขQอมูลท่ัวไป 

๑. ช่ือหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in Child, Adolescent and Family 

Psychology 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือภาษาไทย 
ช่ือเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว) 
ช่ือย6อ  วท.ม. (จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว) 

ช่ือภาษาอังกฤษ 
ช่ือเต็ม Master of Science (Child, Adolescent and Family Psychology) 
ช่ือย6อ M.Sc. (Child, Adolescent and Family Psychology) 
 

๓. วิชาเอก   ไม6มี 

 

๔. จำนวนหน;วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไม6นlอยกว6า ๓๖ หน6วยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ    หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๕.๒ ภาษาท่ีใชQ    ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเขQาศึกษา   นักศึกษาไทย /  
       นักศึกษาต6างชาติท่ีสามารถใชlภาษาไทยในการส่ือสารไดlดี 
๕.๔ ความร;วมมือกับสถาบันอ่ืน  เปtนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 
๕.๕ การใหQปริญญาแก;ผูQสำเร็จการศึกษา ใหlปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
 



  ๒ มคอ.๒ 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๒ เร่ิมใชlในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปwการศึกษา ๒๕๖๑ เปtนตlนไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 
      วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ................วันท่ี.......................................... 
 

๗. ความพรQอมในการเผยแพร;หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรlอมในการเผยแพร6ว6าเปtนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติในปwการศึกษา ๒๕๖๒ (หลังเป}ดสอน ๑ ปw) 

 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดQหลังสำเร็จการศึกษา 

๘.๑ นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
๘.๒ นักจิตวิทยาโรงเรียน 
๘.๓ นักวิชาการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
๘.๔ นักวิจัยดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
๘.๕ ท่ีปรึกษาดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 

 

๙. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน;ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย̂ผูQรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๑. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.นพ. ศิริไชย หงษHสงวนศรี 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๑ 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๓๘ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๒ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒. รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช อ.ว. (เวชศาสตรHครอบครัว) 
แพทยสภา: ๒๕๔๕ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๔ 

คณะแพทยศาสตรH 
ศิริราชพยาบาล 



  ๓ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

M.D.  
Lyceum Northwestern College 
of Medicine, Philippines: ๒๕๓๓ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙ 

๓. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.นพ. คมสันตH เกียรติรุ6งฤทธ์ิ          

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๕ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๔. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.พญ. พลิศรา ธรรมโชติ 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๑ 
พ.บ. 
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๗ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๕. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.นพ. วัลลภ อัจสริยะสิงหH 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๕๓ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 

คณะแพทยศาสตรHศิริ
ราชพยาบาล 

๖. x xxxx xxxxx xx x 
อ.ดร. พัชรินทรH เสรี 

กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 
๒๕๕๒  
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 
๒๕๔๓  
พย.บ. (พยาบาลศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

สถาบันแห6งขาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

๑๐.๑ สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐.๒ ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๐.๓ ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 



  ๔ มคอ.๒ 
 
๑๑. สถานการณ̂ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปeนตQองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ̂หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติฉบับที ่  ๑๒ มีเป äาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรlางประเทศไทยไปสู6ประเทศไทย ๔.๐ 
เพื่อเตรียมความพรlอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหlสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดlอย6างเหมาะสม หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปeนศูนย^กลางการพัฒนา” วัตถุประสงคH
และเปäาหมายการพัฒนาในช6วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อวางรากฐานใหlคนไทย เป#นคนที่สมบูรณ/ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค9านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ9น ตลอดจน เป#นคนเก9งที่มีทักษะความรูGความสามารถและพัฒนาตนเองไดGต9อเนื่องตลอดชีวิต  
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มียุทธศาสตรHในการเสริมสรQางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย^ ทุนมนุษยHของประเทศ
ไทยยังมีปêญหาในดlานคุณภาพคนในแต6ละช6วงวัย โดยผลลัพธHทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค6อนขlางต่ำ ปêญหา
เด็กและวัยรุ6นมีเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในปêจจัยที่เปtนอุปสรรคในการดำเนินงานคือสุขภาวะของคนไทยลดลงจาก
คุณภาพการศึกษาที่เปtนปêญหา และจากการประเมินสถานการณH ความเสี่ยงและการสรlางภูมิคุlมกันประเทศ
พบว6า ประเทศไทยตlองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบ
ต6อการปรับตัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้นการแกlไขปêญหาคุณภาพชีวิตของมนุษยHโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ยังตlองการบุคลากรที่มีคุณภาพเปtนอย6างยิ่งในการทำงานร6วมกับ เด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ซึ่งเปtน
สถาบันท่ีสำคัญในการดูแล ช6วยเหลือและแกlไขปêญหา 

๑๑.๒ สถานการณ̂หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณHทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย6าง
รวดเร็ว เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนHและความกlาวหนlาทางเทคโนโลยีอย6างกlาวกระโดด แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๑ ไดlสรุปว6าปêจจัยเหล6านี้ทำใหlสังคมไทยมีความเจริญกlาวหนlาทางวัตถุและเทคโนโลยี แต6กลับตlองเผชิญ
วิกฤติทางสังคม โดยเฉพาะความเสื่อมถอยดlานคุณธรรมจริยธรรม และความเสื่อมถอยของค6านิยมที่ดีงามของ
ไทย ส6งผลใหlสังคมไทยมีความเปtนวัตถุนิยมและใหlความสำคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง คนใน
สังคมมุ6งหารายไดlเพื่อตอบสนองความตlองการของตนเอง ต6างแก6งแย6งเอารัดเอาเปรียบกัน ความมีน้ำใจและ
การช6วยเหลือเกื้อกูลกันนlอยลง และยึดถือประโยชนHส6วนตนมากกว6าประโยชนHส6วนรวม สถานการณHทางสังคม
และวัฒนธรรมเหล6านี้ทำใหlเด็กและวัยรุ6นมีแนวโนlมเกิดปêญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดปêญหาครอบครัว
เพ่ิมมากข้ึน ปêจจุบันเด็กและวัยรุ6นมีปêญหาดlานอารมณHและปêญหาพฤติกรรมท่ีเกิดจากปêญหาสุขภาพจิตมากข้ึน
เรื่อยๆ เช6น วิตกกังวล ซึมเศรlาและฆ6าตัวตาย พฤติกรรมกlาวรlาวรุนแรง การเสพสารเสพติด การเล6นการพนัน 
พฤติกรรมเสี่ยงอันตรายและพฤติกรรมเสี่ยงต6อสุขภาพต6างๆ รวมถึงการมีเพศสัมพันธHอย6างไม6ปลอดภัยของ
วัยรุ6น ที่นำไปสู6ปêญหาการตั้งครรภHในวัยรุ6นหรือการทำแทlงในที่สุด เปtนตlน นอกจากน้ีเด็กและวัยรุ6นยังไดlรับ
ผลกระทบดlานลบจากการใชlเทคโนโลยีที่กlาวหนlา รวมทั้งความกlาวรlาวรุนแรง การเขlาถึงขlอมูลที่ก6อใหlเกิด
ปêญหาพฤติกรรมทางเพศ การถูกหลอกลวงและข6มขู6คุกคาม การติดเกมคอมพิวเตอรHและเครือข6ายสังคม
ออนไลนH ส6วนสถาบันครอบครัวมีแนวโนlมของปêญหาต6างๆ เพิ่มมากขึ้นเช6นเดียวกัน เช6น ความรุนแรงใน
ครอบครัว ดัชนีความอบอุ6นของครอบครัวลดลง การหย6ารlางสูงขึ้น เด็กและวัยรุ6นอยู6ในครอบครัวที่มีพ6อและ/



  ๕ มคอ.๒ 
 
หรือแม6ลดลง เปtนตlน และในปêจจุบันบุคลากรที่ทำงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว มีจำนวนไม6
เพียงพอกับปêญหาเหล6านี้ และยังไม6มีหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวใน
ประเทศไทย หลักสูตรนี้จึงมีความจำเปtนอย6างเร6งด6วนในการตอบสนองต6อการเปลี่ยนแปลงและปêญหาทาง
สังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปêจจุบัน 

 
๑๒. ผลกระทบจากขQอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต;อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขQองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ไดlมุ6งเนlนพัฒนา “คน” ใหlอยู6ร6วมกันอย6างมีความสุข ดlวยความ
เสมอภาค เปtนธรรมและมีภูมิคุlมกันต6อการเปล่ียนแปลง โดยมีพันธกิจ ๔ ดlาน คือ ๑) สรlางสังคมเปtนธรรมและ
เปtนสังคมที่มีคุณภาพ ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหlมีคุณธรรม เรียนรูlตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิต
อย6างเหมาะสมในแต6ละช6วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทlองถิ่นมีความเขlมแข็ง สามารถปรับตัวรูlเท6าทันกับ
การเปลี ่ยนแปลง ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหlเขlมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูl ความคิด
สรlางสรรคH และภูมิปêญญา ๔) สรlางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลlอม สนับสนุนการมี
ส6วนร6วมของชุมชน รวมทั้งสรlางภูมิคุlมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูlความสามารถ มี
ทักษะในการพัฒนาดlานจิตใจของเด็กและวัยรุ6นและสถาบันครอบครัว รวมทั้งทักษะในการปäองกันและแกlไข
ปêญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ6น และ ปêญหาครอบครัวดังกล6าว โดยการทำงานร6วมกับภาคีเครือข6ายในการ
ดูแลเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว อีกท้ังหลักสูตรน้ียังเนlนความสำคัญของสถานการณHและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ความกlาวหนlาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลกเปtนหลักในการพัฒนาหลักสูตรดlวย 
 ๑๒.๒ ความเก่ียวขQองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรนี้ตอบสนองต6อปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเปtน “ปêญญาของแผ6นดิน” และ
สอดคลlองกับวิสัยทัศนHของมหาวิทยาลัยมหิดลในการสรlางความเปtนเลิศทางดlานสุขภาพ ศาสตรH ศิลปñ และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชนHสุขแก6มวลมนุษยชาติ หลักสูตรเนlนการผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความเปtนเลิศทางวิชาการทางดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ 6น และครอบครัว เพ่ือ
ตอบสนองต6อปêญหาทางดlานสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ที่กำลังเปtนปêญหาสำคัญและแนวโนlมความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นของสังคมไทยและสังคมโลก และยังตอบสนองต6อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว6า ความสำเร็จ
ที่แทlจริงอยู6ที่การนำความรูlไปประยุกตH เพื่อประโยชนHสุขแก6มวลมนุษยชาติหลักสูตรไดlพัฒนานักศึกษาใหlมี
ความสามารถในวิชาชีพ มีความสนใจและทักษะในการเรียนรู lตลอดชีวิต และการผลิตมหาบัณฑิตที ่มี
คุณลักษณะตามค6านิยมและวัฒนธรรมองคHกรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งยุทธศาสตรHดlานการสรlางความ
เปtนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ ตามกลยุทธHการเปtนผูlนำทางดlานการบริการวิชาการดlาน
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวของประเทศ และเปtนผูlชี้นำการพัฒนาระบบบริการดlานสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ6นของเพื่อเปtนประโยชนHต6อสังคมไทยและสังคมโลก และการสรlางคลังความรูlและระบบเผยแพร6ความรูlสู6
สาธารณชนและสากล 



  ๖ มคอ.๒ 
 
๑๓. ความสัมพันธ̂กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปiดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
  - ไม6มี - 

 

หมวดที่ ๒ ขQอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

๑.๑ ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร 

ปรัชญา ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรูlความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดี และสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาองคHความรูl ในการแกlไข ปäองกัน และ
สรlางเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ6น ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไดlอย6างสอดคลlอง
กับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเปtนผูlนำการเปลี่ยนแปลงที่ก6อใหlเกิดประโยชนHต6อสังคมในวง
กวlาง 

ความสำคัญของหลักสูตร เด็ก วัยรุ6น และครอบครัวเปtนทรัพยากรที่มีความสำคัญต6อการพัฒนา
ประเทศอย6างยั่งยืน แต6ปêญหาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวของประเทศไทยกลับเปtนปêญหาสำคัญ
เร6งด6วนระดับชาติในปêจจุบันที่ยังมีแนวโนlมทวีความรุนแรงมากขึ้น องคHการอนามัยโลกคาดประมาณว6าหนึ่งใน
หlาของเด็กและวัยรุ6นทั่วโลกมีความผิดปกติดlานจิตใจ แต6ส6วนใหญ6ยังไม6ไดlรับการวินิจฉัยและการช6วยเหลือท่ี
เหมาะสม ปêญหาท่ีสำคัญ ไดlแก6 ปêญหาพฤติกรรมกlาวรlาวรุนแรง ปêญหาสารเสพติด ปêญหาพฤติกรรมทางเพศท่ี
ไม6ปลอดภัย การตั้งครรภHที่ไม6พึงประสงคHและการทำแทlง ปêญหาดlานจิตใจและอารมณH อันมีสาเหตุสำคัญมา
จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย6างรวดเร็ว 
นับว6าเปtนปêญหาที่ทำใหlเกิดความเสียหายต6อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย6างมหาศาล อีกทั้งส6งผลถึงคุณภาพ
ของประชากรในอนาคต และความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

องคHความรูlดlานจิตวิทยาและสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ6นมีความกlาวหนlามากในปêจจุบัน ทำใหl
เกิดความเขlาใจเกี่ยวกับปêญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ6น สาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติ แนวทางการ
ช6วยเหลือและการปäองกัน รวมถึงการสรlางเสริมสุขภาพจิตอย6างเปtนระบบ แต6บุคลากรที่ทำงานดlานจิตวิทยา
เด็ก วัยรุ 6น และครอบครัวในประเทศไทยยังขาดแคลนมาก และบุคลากรส6วนใหญ6ทำงานโดยอาศัย
ประสบการณHส6วนบุคคล และยังขาดความรูlเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวที่ถูกตlองและทันสมัย 
เนื่องจากยังไม6มีสถาบันที่เป}ดสอนหลักสูตรเก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวโดยตรง นอกจากนี้การ
ทำวิจัยเกี่ยวกับปêญหาสุขภาพจิตของเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวในประเทศไทยยังมีนlอยมาก และไม6สามารถ
อาศัยองคHความรูlจากการศึกษาวิจัยในต6างประเทศที่มีปêจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต6างกันมาประยุกตHไดl
อย6างสมบูรณH ดังนั้นจึงมีความจำเปtนเร6งด6วนในการผลิตบุคลากรที่มีความรูlและประสบการณHอย6างลึกซ้ึง
เกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว เพื่อทำงานดlานนี้ในระดับต6างๆ โดยอาศัยความร6วมมือ
ระหว6างภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะ
แพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล และสถาบันแห6งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งแต6ละสถาบันมีอาจารยH
ผูlเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแตกต6างกัน เพื่อผนึกกำลังในการผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัวท่ีมีคุณภาพระดับสูงไดl 



  ๗ มคอ.๒ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค̂ของหลักสูตร 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลlว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

๑.๒.๑  มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ 6น และครอบครัว 
ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองคHกร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.๒.๒  มีความรูl ความเขlาใจ องคHความรูlดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
๑.๒.๓  สามารถบูรณาการองคHความรูlทางดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ 6น และครอบครัว เพื่อการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังริเร่ิมสรlางสรรคHนวัตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขlอง 
๑.๒.๔  มีทักษะในการสรlางเสริมสุขภาพจิต ประเมิน ช6วยเหลือ และฟõúนฟูดlานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุ6น และครอบครัว 
๑.๒.๕  มีทักษะความสัมพันธHระหว6างบุคคลในการทำงานในองคHกร ชุมชน และสังคม 

รับผิดชอบในหนlาที่ที่ไดlรับมอบหมาย มีความเปtนผูlนำและสามารถทำงานเปtนทีม รวมทั้งมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองจากภายใน 

๑.๒.๖  มีทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข มีความสามารถดlานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพ่ือการศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
 
 ๑.๓ ผลการเรียนรูQท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

๑.๓.๑ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ตลอดจน
มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองคHกร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.๓.๒ ความรูl ความเขlาใจ ในองคHความรูlดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
๑.๓.๓ บูรณาการองคHความรูlทางดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว เพื่อประเมิน คัดกรอง 

และริเริ่มสรlางสรรคHนวัตกรรมและงานวิจัยในการส6งเสริม ปäองกัน ช6วยเหลือ และฟõúนฟูดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น
ในบริบทครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

๑.๓.๔ ทักษะความสัมพันธHระหว6างบุคคลในการทำงานในองคHกร ชุมชน และสังคม ที่เกี่ยวขlอง
กับเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  

๑.๓.๕ ความสามารถดlานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อการศึกษาวิจัย และ
ปฏิบัติงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
  
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ̂ หลักฐาน/ตัวบ;งช้ี 

แผนพัฒนาหลักสูตรใหlมีมาตรฐาน ๑. ประเมินรายวิชาและหลักสูตร
โดยอาจารยH คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร นักศึกษา 

๑. รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชาและหลักสูตร 



  ๘ มคอ.๒ 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ̂ หลักฐาน/ตัวบ;งช้ี 

มหาบัณฑิต และผูlใชl
มหาบัณฑิต ทุก ๑ ปw 

๒. พัฒนาหลักสูตรในดlานคุณภาพ
ทางวิชาการใหlสอดคลlองกับ
มาตรฐานระดับสากล 

๓. ปรับปรุงหลักสูตรระดับรายวิชา
ทุกรายวิชาเม่ือส้ินสุดปw
การศึกษาทุกปwการศึกษา 

๔. ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๓-๕ ปw 

๒. รายงานผลการประเมิน
รายวิชาและหลักสูตร 

๓. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

แผนพัฒนาหลักสูตรใหlทันสมัย
สอดคลlองกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
รวมท้ังปêญหาทางสุขภาพจิตของ
เด็ก วัยรุ6น และครอบครัว และ
สอดคลlองกับความตlองการของ
ผูlใชlมหาบัณฑิต 

๑. ติดตามการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี 

๒. ทบทวนและทำวิจัยติดตาม
ปêญหาทางสุขภาพจิตของเด็ก 
วัยรุ6น และครอบครัว 

๓. สำรวจความพึงพอใจของผูlใชl
มหาบัณฑิต 

๑. รายงานการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี 

๒. รายงานสถานการณHปêญหา
สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว 

๓. รายงานความพึงพอใจของ
ผูlใชlมหาบัณฑิต 

๔. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
แผนพัฒนาดlานการบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

๑. ติดตามความพรlอม ปêญหา 
และอุปสรรคทางดlาน
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

๑. รายงานความพรlอม ปêญหา 
และอุปสรรคเก่ียวกับ
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

๒. รายงานการแกlไขและติดตาม
ปêญหาและอุปสรรคทางดlาน
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

แผนพัฒนาคณาจารยH ๑. สนับสนุนใหlอาจารยHศึกษาต6อ
หรือ ส6งเสริมและสนับสนุนใหl
อาจารยHเขlาร6วมการอบรม 
สัมมนา การประชุมวิชาการ 
และดูงานดlานจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ6น และครอบครัว และ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวขlอง 

๑. ตำแหน6งทางวิชาการ 
๒. หลักฐานการเขlาร6วมอบรม

สัมมนา ประชุมทางวิชาการ
และการศึกษาดูงานของ
คณาจารยH 

๓. ผลประเมินทักษะของอาจารย
ในการใชlแผนกลยุทธHการสอน 



  ๙ มคอ.๒ 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ̂ หลักฐาน/ตัวบ;งช้ี 

๒. มีโครงการพัฒนาอาจารยHใหlมี
ความสามารถในการพัฒนาและ
ผลิตผลงานทางวิชาการใน
สาขาท่ีเก่ียวขlอง 

๓. ส6งเสริมและสนับสนุนใหl
อาจารยHมีความสามารถและ
เช่ียวชาญทางดlานการเรียนการ
สอน โดยส6งเสริมใหlเขlาร6วมการ
อบรมทางดlานการจัดการเรียน
การสอน เช6น การจัดทำแผน
สอน เทคนิคการสอน การใชl
ส่ือการสอน การประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร เปtน
ตlน 

๔. สนับสนุนใหlอาจารยHทำวิจัย
และใหlบริการทางวิชาการแก6
สังคม 

๔. มีผลงานวิจัยและ หลักฐาน
การเขlาร6วมอบรมการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยH 
เช6น การเขlาร6วมโครงการ
พัฒนาอาจารยHของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรQางของหลักสูตร 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑.๑ ระบบ    ใชlระบบการจัดการศึกษาแบบหน6วยกิตระบบทวิภาค 
 ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรQอน    มีภาคฤดูรlอน 

 ๑.๓  การเทียบเคียงหน;วยกิตในระบบทวิภาค ไม6มี 

 

๒. การดำเนินการหลักสูตร 

 ๒.๑  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
 ๒.๒ คุณสมบัติของผูQเขQาศึกษา 

 ๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท6าในสาขาวิชาจิตวิทยา  พยาบาลศาสตรH  
ครุศาสตรH ศึกษาศาสตรH สังคมศาสตรH วิทยาศาสตรHสุขภาพ และสังคมสงเคราะหHศาสตรH จากสถาบันท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 



  ๑๐ มคอ.๒ 
 
 ๒.๒.๒ ไดlแตlมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม6ต่ำกว6า ๒.๗๕ 
 ๒.๒.๓ มีประสบการณHทำงานในสาขาที ่เกี ่ยวขlองกับการพัฒนาเด็ก วัยรุ 6นและครอบครัว       
อย6างนlอย ๑ ปw 
 ๒.๒.๔ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ6านตามเกณฑHของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๒.๕ ผูlสมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑHขlางตlน อาจไดlรับการพิจารณาใหlสมัครเขlารับ
การคัดเลือกเขlาศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๓ ปoญหาของนักศึกษาแรกเขQา 
 -ปêญหาดlานภาษาอังกฤษ 

 
  ๒.๔  กลยุทธ̂ในการดำเนินการเพ่ือแกQไขปoญหา/ขQอจำกัดของนักศึกษาในขQอ ๒.๓ 

ปoญหาของนักศึกษาแรกเขQา กลยุทธ̂ในการดำเนินการแกQไขปoญหา 

ปêญหาดlานภาษาอังกฤษ ๑. ใหlนักศึกษาเขlาเรียนเสริมภาษาอังกฤษท่ี บัณฑิตวิทยาลัยเป}ดสอน 
๒. สนับสนุนใหlนักศึกษาเรียนเสริมภาษาอังกฤษภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูQสำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปc 

ปcการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จำนวนท่ีคาดว6าจะรับ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
จำนวนสะสม - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
จำนวนท่ีคาดว6าจะจบ - ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

  
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณ: ใชlงบประมาณจากเงินรายไดlหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว คณะ
แพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล และสถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประมาณการรายรับต;อนักศึกษา    

ค6าลงทะเบียน                                              หน6วยกิต หน6วยละ รวม (บาท) 
   ค6าหน6วยกิต ๒๔ ๑,๘๐๐ ๔๓,๒๐๐.๐๐ 
   วิทยานิพนธH ๑๒ ๑,๕๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 
ค6าธรรมเนียมการฝûกภาคสนาม   
- ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว 

  ๖,๕๐๐.๐๐ 



  ๑๑ มคอ.๒ 
 

รวมรายรับต;อนักศึกษา   ๖๗,๗๐๐.๐๐ 

ประมาณการรายจ;าย    
รายจ;ายผันแปรต;อนักศึกษา    
   เงินจัดสรรใหlคณะ/มหาวิทยาลัย   ๘,๖๔๐.๐๐ 
   คณะกรรมการสอบโครงร6าง ท่ีปรึกษาและสอบวิทยานิพนธH   ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจ;ายผันแปรต;อนักศึกษา   ๒๖,๖๔๐.๐๐ 

รายจ;ายคงท่ีในการดำเนินการ    
   ค6าตอบแทนประธานหลักสูตร   ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
   ค6าตอบแทนเลขานุการหลักสูตร   ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
   เงินเดือนเจlาหนlาท่ี   ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ 
   ค6าตอบแทนการสอน   ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
   ค6าสาธารณูปโภค   ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
   ค6าวัสดุ   ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
   ค6าครุภัณฑH   ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจ;ายคงท่ีในการดำเนินการ   ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ 

จำนวนนักศึกษาคุQมทุนในการดำเนินการ                  =  ๑๕ คน 

ค;าใชQจ;ายในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จำนวนนักศึกษาคุQมทุน =  ๑,๐๔๖,๒๔๐.๐๐   บาท 

          
๒.๗ ระบบการศึกษา แบบช้ันเรียน 
 
๒.๘ การเทียบโอนหน;วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขQามมหาวิทยาลัย 

  เปtนไปตามขlอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว6าดlวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดlท่ีเว็บไซตH  www.grad.mahidol.ac.th 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย̂ผูQสอน 

 ๓.๑ หลักสูตร 

๓.๑.๑ จำนวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม6นlอยกว6า ๓๖ หน6วยกิต 

๓.๑.๒ โครงสรQางหลักสูตร 

   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑHมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังน้ี 

    (๑) หมวดวิชาบังคับ ๑๘   หน6วยกิต   
    (๒) หมวดวิชาเลือก ไม6นlอยกว6า     ๖   หน6วยกิต  
    (๓) วิทยานิพนธH ๑๒   หน6วยกิต   
     รวมไม;นQอยกว;า                  ๓๖   หน;วยกิต          



  ๑๒ มคอ.๒ 
 
    
 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร   

  (๑)  หมวดวิชาบังคับ    ๑๘ หน6วยกิต 

หน;วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดQวยตนเอง) 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น                              ๒ (๒-๐-๔) 
CFPC 510 Child and Adolescent Development  

*ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา                                   ๒ (๒-๐-๔) 
CFPC 511 Research Methodology in Psychology 
รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว                   ๒ (๒-๐-๔) 
RAPC 551 Mental Health Problems in Children,  
  Adolescents and Family 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น                      ๓ (๒-๒-๕) 
RAPC 552 Counseling for Children and Adolescents  
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น                ๒ (๑-๒-๓) 
RAPC 553 Psychology of Raising Children and Adolescents 
ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว                 ๒ (๒-๐-๔) 
SIPC 501 Family Psychology 
*ศรจด ๕๐๕ การฝûกอบรมผูlปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก    ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 505 Parent Training for Children Modification 
*ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว     ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC 506 Seminar in Children, Adolescents and Family   
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว     ๒ (๐-๖-๐) 
SIPC 611 Practice in Child, Adolescent and Family Psychology 
* รายวิชาใหม6 

 

(๒) หมวดวิชาเลือก ไม6นlอยกว6า ๖ หน6วยกิต  
รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ6น                  ๓ (๒-๒-๕) 
RAPC 555 Adolescent Mental Health 
รมจด ๕๕๖ กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น                                    ๓ (๑-๔-๔) 
RAPC 556 Group Therapy for Children and Adolescents 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น    ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 502 Psychological Assessment for Children and Adolescents 
ศรจด ๕๐๓  สุขภาพจิตในโรงเรียน       ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 502   Mental Health in School 

 



  ๑๓ มคอ.๒ 
 

หน;วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดQวยตนเอง) 

ศรจด ๕๐๔ การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน              ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 504 School-Based Intervention for Children and Adolescents 
ศรจด ๖๐๑ การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว                          ๓ (๑-๔-๔) 
SIPC 601  Marital and Family Counseling 

 *ศรจด ๖๐๓ กลุ6มฝûกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ6น 
  ท่ีมีปêญหาพฤติกรรม       ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 603 Life Skills Training Groups for Children and Adolescents  
  with Behavioral Problems 
*ดคจด ๕๑๒  สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา                                     ๒ (๒-๐-๔) 
CFPC 512   Statistics for the Psychological Research 
ดคพม ๕๓๗  การส6งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย6างเปtนองคHรวม     ๒ (๑-๒-๓) 
CFHD 537  Holistic Approach to Early Intervention in Children 
  with Special Needs 
ดคพม ๕๓๙  เทคนิคการสรlางวินัยเชิงบวก      ๒ (๒-๐-๔) 
CFHD 539 Positive Discipline Techniques 

*ดคจด ๕๒๐ จิตวิทยาการเรียนรูl        ๒ (๒-๐-๔) 
CFPC 520  Psychology of Learning 

                         *ดคจด ๕๒๑ การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlชุมชนเปtนฐาน               ๒ (๑-๒-๓) 
                          CFHD 521 Community-Based Intervention for Children and Adolescents 

* รายวิชาใหม6 
  นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกขlางตlนแลlว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน
รายวิชาอื ่นๆ ที ่เป}ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื ่นๆ ท้ัง
ภายในประเทศและต6างประเทศ โดยผ6านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

  

(๓) วิทยานิพนธ̂  

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH                        ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
GRPC 698 Thesis 
 

 ๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร 

    แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมี ดังน้ี 

(๑) จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ6น 
(๒) สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ6น  
(๓) จิตวิทยาการเล้ียงดูเด็กและวัยรุ6น 



  ๑๔ มคอ.๒ 
 

(๔) การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น  
(๕) จิตวิทยาครอบครัว 
(๖) การประเมินทางจิตวิทยาในเด็กและวัยรุ6น    
(๗) การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว  
(๘) การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นในโรงเรียน 
(๙) การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นในชุมชน 
(๑๐) จิตวิทยาโรงเรียน 

 ๓.๑.๕ ความหมายของรหัสวิชา 

  ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย ดังน้ี 
  ตัวอักษร ๒ หลักแรกเปeนอักษรย;อของสถาบันท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

 รม (RA)  หมายถึง  คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ศร (SI)  หมายถึง  คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล 
ดค (CF)  หมายถึง  สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 บฑ (GR) หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย 
 ตัวอักษร ๒ หลักต;อมาเปeนอักษรย;อของสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

จด (PC)  หมายถึง  สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  
พม (HD) หมายถึง  สาขาวิชาพัฒนาการมนุษยH 

  ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

๓.๑.๖ แผนการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก ๒ 

ช้ันปc ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

๑ ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น      ๒(๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา  ๒(๒-๐-๔)                                                    
รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและ

ครอบครัว                      ๒(๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น  
                                                   ๒(๑-๒-๓) 
วิชาเลือก  ไม6นlอยกว6า  ๒ หน6วยกิต 

รวม   ๑๐   หน;วยกิต 

รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็ก 
               และวัยรุ6น                       ๓(๒-๒-๕) 
ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว            ๒(๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๕ การฝûกอบรมผูlปกครองเพ่ือปรับ

พฤติกรรมเด็ก                ๒(๑-๒-๓) 
วิชาเลือก  ไม6นlอยกว6า  ๔ หน6วยกิต 

 

รวม   ๑๑  หน;วยกิต 
๒ ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น                     

               และครอบครัว                  ๑(๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น  
                และครอบครัว                 ๒(๐-๖-๐) 

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH                 ๖(๐-๑๘-๐) 
 
 

รวม   ๖  หน;วยกิต 



  ๑๕ มคอ.๒ 
 
ช้ันปc ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH                   ๖(๐-๑๘-๐) 
รวม   ๙  หน;วยกิต 

 

 ๓.๑.๗ คำอธิบายรายวิชา 

  โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
  ๓.๒ ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ตำแหน;งและคุณวุฒิของอาจารย̂ 

   ๓.๒.๑ อาจารย̂ประจำหลักสูตร (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๑. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.นพ. ชาญวิทยH พรนภดล 

อ.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๖ 
Diploma American Board of Child 
and Adolescent Psychiatry 
Washington University, St. Louis, 
Missouri, USA.: ๒๕๔๓ 
Certificate Fellowship in Infant 
Psychiatry 
Washington University, St. Louis, 
Missouri, USA.: ๒๕๔๓ 
Diploma American Board of 
Psychiatry and Neurology 
Washington University, St. Louis, 
Missouri, USA.: ๒๕๔๒ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๑ 

คณะแพทยศาสตรH 
ศิริราชพยาบาล 

๒. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.นพ. ศิริไชย หงษHสงวนศรี 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๑ 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๓๘ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๒ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 



  ๑๖ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๓. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช 

อ.ว. (เวชศาสตรHครอบครัว) 
แพทยสภา: ๒๕๔๕ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๔ 
M.D.  
Lyceum Northwestern College of 
Medicine, Philippines: ๒๕๓๓ 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
ศิริราชพยาบาล 

๔. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.นพ. คมสันตH เกียรติรุ6งฤทธ์ิ          

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๕ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๕. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.พญ. พลิศรา ธรรมโชติ 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๑ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๗ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๖. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.นพ. วัลลภ อัจสริยะสิงหH 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๕๓ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
ศิริราชพยาบาล 

๗. x xxxx xxxxx xx x 
อ.ดร. พัชรินทรH เสรี 

กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๕๒  
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๔๓  
พย.บ. (พยาบาลศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

สถาบันแห6งขาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

 
 
  ๓.๒.๒ อาจารย̂ประจำ    



  ๑๗ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๑. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.ดร.นพ. ชัชวาลยH ศิลปกิจ 

Ph.D. (Epidemiological Psychiatry) 
Institute of Psychiatry, 
University of London, U.K.: ๒๕๔๑ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๓๓ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๒. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษH 

Postdoctoral-Fellowship in 
Substance Dependence and Family 
Study 
Washington University School of 
Medicine 
St. Louis, Missouri, USA.: ๒๕๔๕ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๓๙ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

คณะ
แพทยศาสตรHศิริ
ราชพยาบาล 

๓. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.นพ. ปราโมทยH สุคนิชยH 

อ.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๔ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๓๕ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๔. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.นพ. มนัท สูงประสิทธ์ิ 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๕ 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๔๐ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 



  ๑๘ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๕. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.พญ. สุวรรณี พุทธิศรี 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๓๘ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๓ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๖. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.พญ. นิดา ล้ิมสุวรรณ 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๓  
พ.บ.  
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๙ 

คณะแพทยศาสตรH 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

๗. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.ดร. บัญญัติ ยงย6วน 

ปช.ด. (ประชากรศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๔ 
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๓๐ 
กศ.บ. (การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ๒๕๒๗ 

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๘. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร 

Ph.D. (Early Childhood Education) 
Old Dominion University, USA.: ๒๕๕๒ 
M.S. (Early Childhood Education) 
Old Dominion University, USA.: ๒๕๔๖ 
สส.บ. (สังคมสงเคราะหHศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH: ๒๕๔๔ 

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๙. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.ดร. วิมลทิพยH มุสิกพันธH 

ปร.ด. (ประชากรศาสตรH)  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๑ 
วท.ม. (เศรษฐศาสตรHทรัพยากร) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรH: ๒๕๓๗ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตรH)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง: ๒๕๓๖ 
สส.บ. (สังคมสงเคราะหHศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH: ๒๕๓๔ 

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 



  ๑๙ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๑๐. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลปñ 

ปร.ด. (ประชากรศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๐ 
สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๑ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง: ๒๕๓๘ 

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๑๑. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.พญ. สิรินัดดา ปêญญาภาส 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๑ 
อ.ว. (เวชศาสตรHครอบครัว) 
แพทยสภา: ๒๕๕๖ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๓ 

คณะ
แพทยศาสตรHศิริ
ราชพยาบาล 

๑๒. x xxxx xxxxx xx x 
อ.พญ. แกlวตา  
นพมณีจำรัสเลิศ 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตรH) 
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๒ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๑๓. x xxxx xxxxx xx x 
อ.ดร. นนทสรวง กลีบผ้ึง 

Ph.D. (Media Studies) 
Victoria University, Australia: ๒๕๕๓ 
นศ.ม (โฆษณา) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: ๒๕๔๕ 
นศ.บ (โฆษณา) 
มหาวิทยาลัยรังสิต: ๒๕๔๒ 

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๑๔. x xxxx xxxxx xx x 
อ.นพ. สมบูรณH หทัยอยู6สุข 

ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๕๙ 
ป.บัณฑิตข้ันสูง (วิทยาศาสตรHการแพทยH
คลินิก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๕ 
พ.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๕๒ 

สถาบันแห6งขาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๑๕. x xxxx xxxxx xx x ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น)  



  ๒๐ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

ช่ือ –นามสกุล 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

อ.พญ. หัทยา ดำรงคHผล แพทยสภา: ๒๕๔๖ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๑ 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตรH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 
วท.บ. (เทคนิคการแพทยH) 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙       

สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

๑๖. x xxxx xxxxx xx x 
อ.ดร. อธิวัฒนH เจ่ียวิวรรธนHกุล 
 

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๕๓ 
วท.ม. (วิทยาการระบาด)  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๔๒ 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๔๗ 
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๔๑ 
วท.บ. (สุขศึกษา)  
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา: ๒๕๓๗ 
ศศ.บ. (รัฐศาสตรH)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง: ๒๕๓๖ 
สศ.บ. (บริหารสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: ๒๕๓๖ 

 
สถาบันแห6งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว 

 

  ๓.๒.๓ อาจารย̂พิเศษ 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ช่ือ –นามสกุล 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๑. x xxxx xxxxx xx x 
ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ป}ยะศิลปñ 

อ.ว. (เวชศาสตรHครอบครัว) 
แพทยสภา: ๒๕๔๒ 
อ.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๓๗ 

- สถาบันสุขภาพ
เด็กแห6งชาติมหา
ราชินี 



  ๒๑ มคอ.๒ 
 

ลำดับ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ช่ือ –นามสกุล 

ตำแหน;งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ  (สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปcท่ีสำเร็จการศึกษา 
สังกัด 

ว.ว. (กุมารเวชศาสตรH) 
แพทยสภา: ๒๕๒๗ 
พ.บ.  
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๑ 
วท.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๑๖ 

- รองประธานราช
วิทยาลัยกุมาร
แพทยHแห6ง
ประเทศไทย 

 

๒. x xxxx xxxxx xx x 
รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี 

ว.ว. (กุมารเวชกรรม)  
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๓๘ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๓๒ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

๓. x xxxx xxxxx xx x 
ผศ.นพ. ณัทธร พิทยรัตนH
เสถียร 

M.Sc. (Child and Adolescent Mental 
Health) 
King’s College, London,  
U.K.: ๒๕๔๖ 
ว.ว. (จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น) 
แพทยสภา: ๒๕๔๒ 
พ.บ.  
จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย: ๒๕๓๖ 

คณะแพทยศาสตรH 
จุฬาลงกรณH
มหาวิทยาลัย 

๔. x xxxx xxxxx xx x 
ดร.วัจนินทรH โรหิตสุข 

Ph.D. (Applied Behavioral Studies) 
Oklahoma State University,  
USA.: ๒๕๒๙ 
M.S. (Applied Behavioral Studies) 
Oklahoma State University,  
USA.: ๒๕๒๔ 
วท.บ. (จิตวิทยาการใหlคำปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง: ๒๕๒๑ 

ขlาราชการบำนาญ 

 

๔. องค̂ประกอบเก่ียวกับประสบการณ̂การปฏิบัติงาน 

  รายวิชา ศรจด ๖๑๑ การปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ของหลักสูตรมีการ
ส6งเสริมและมุ6งเนlนใหlนักศึกษามีประสบการณHในการทำงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ภาคปฏิบัติ 



  ๒๒ มคอ.๒ 
 
โดยมอบหมายใหlนักศึกษาฝûกปฏิบัติงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ในระดับปฏิบัติการ ระดับ
วิชาการ และระดับนโยบาย ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงเรียน หน6วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคHกรพัฒนาเอกชน 
  ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูQของประสบการณ̂ 

   นักศึกษาสามารถประยุกตHทฤษฎีและหลักการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ในการฝûก
ปฏิบัติงานไดlอย6างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีเจตคติที่ดีต6อการทำงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว 
 ๔.๒ ช;วงเวลา 

  ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปwการศึกษาท่ี ๒ 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไม6นlอยกว6า ๙๐ ช่ัวโมงทำการ (๒ หน6วยกิต) 
 

๕. ขQอกำหนดเก่ียวกับการทำวิทยานิพนธ̂ 

ขlอกำหนดในการทำวิทยานิพนธH ตlองเปtนงานวิจัยในหัวขlอที่เกี่ยวขlองกับการพัฒนาองคHความรูlหรือ
การประยุกตHองคHความรูlดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ 6น และครอบครัว ตามที่กำหนดไวlในขlอ ๓.๑.๔ โดยตlอง
ดำเนินการตามขั้นตอน รูปแบบ ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และเปtนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยอย6าง
เคร6งครัด  
 ๕.๑ คำอธิบายโดยย;อ   

วิทยานิพนธHเปtนงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจและสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใชlในการทำวิทยานิพนธH 
แสดงใหlเห็นประโยชนHที่จะไดlรับจากการทำวิทยานิพนธH มีระเบียบวิธีวิจัยอย6างชัดเจน และมีขอบเขตของ
วิทยานิพนธHท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูQ 

นักศึกษาทำงานวิจัยไดlเองโดยยึดหลักจริยธรรมการวิจัย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการใชl
แนวคิด ทฤษฎีและตัวแบบใหม6ๆ ในการทำวิทยานิพนธHไดlอย6างเหมาะสมและสอดคลlองกับสถานการณHสังคม
ปêจจุบัน นำไปใชlในการส6งเสริม ปäองกัน และแกlปêญหาทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นในบริบทครอบครัว โรงเรียนและ
ชุมชน อีกทั้งสามารถนำไปใชlอธิบายปรากฏการณHหรือใชlเปtนแนวทางในการส6งเสริม แกlไขและพัฒนาประเทศ
ไดl 

๕.๓ ช;วงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ของปwการศึกษาท่ี ๒ 
๕.๔ จำนวนหน;วยกิต ๑๒ หน6วยกิต 
๕.๕ การเตรียมการ  

 ๕.๕.๑ ประธานหลักสูตรและคณาจารยHในหลักสูตรจัดกิจกรรมใหlนักศึกษาประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ วิพากษHโครงร6างวิทยานิพนธHตามองคHประกอบการวิจัย (บทท่ี ๑-๓) 



  ๒๓ มคอ.๒ 
 
 ๕.๕.๒  นักศึกษานำเสนอสอบโครงร6างวิทยานิพนธH ตามองคHประกอบการวิจัย รวมทั้งดlาน
จริยธรรมการวิจัยต6อท่ีประชุมคณะกรรมการสอบท่ีไดlรับการแต6งต้ังตามแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๕.๕.๓  นักศึกษารับขlอเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบไปปรับปรุงโครงร6างวิทยานิพนธH และ
ขอการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลlวดำเนินการศึกษาคlนควlาต6อไป (บทท่ี 
๔-๕) ภายใตlการใหlคำปรึกษาของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธH 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล  

๕.๖.๑ สอบวิทยานิพนธH โดยคณะกรรมการที่ไดlรับการแต6งตั ้งตามระเบียบขlอกำหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

๕.๖.๒ ปรับปรุงแกlไขวิทยานิพนธH ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธH 
๕.๖.๓ นักศึกษาตlองเผยแพร6ผลงานวิทยานิพนธH หรือส6วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธHโดยการ

นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) หรือตีพิมพHเปtนบทความทางวิชาการใน
วารสารหรือส่ิงพิมพHทางวิชาการท่ีเปtนไปตามเกณฑHมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรูQ กลยุทธ^การสอนและการประเมินผล 

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ̂การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีลักษณะตามวัฒนธรรมองคHกร 
(Core values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
M = Mastery รูlแจlงรูlจริงสมเหตุสมผล 
A = Altruism มุ6งผลเพ่ือผูlอ่ืน 
H = Harmony กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
I = Integrity ม่ันคงย่ิงในคุณธรรม 
D = Determination แน6วแน6กลlาตัดสินใจ 
O = Originality สรlางสรรคHส่ิงใหม6 
L = Leadership ใฝπใจเปtนผูlนำ 

๑) จัดกิจกรรมพัฒนาตนเองจากภายในและการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองคHกร (Core values) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒) จัดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรประจำปwเพ่ือเสริมสรlาง
วัฒนธรรมองคHกร (Core values) ของมหาวิทยาลัย 

 

สามารถพัฒนาจิตใจและปêญญาของตนเอง
จากมิติภายในไดlและสามารถเรียนรูlอย6างมี
ความสุข 

จัดกิจกรรมส6งเสริมใหlนักศึกษาเกิดการตระหนักรูlอารมณH
ความรูlสึกภายในตนเอง และใคร6ครวญจนเกิดมุมมองต6อ
โลกและชีวิตตามความเปtนจริง ทุกปwการศึกษา ไดlแก6 การ
อบรม Satir, การอบรม Mindfulness, การอบรมนพ
ลักษณH และโครงการจิตอาสา 

 



  ๒๔ มคอ.๒ 
 
 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูQในแต;ละดQาน   

 

ผลการเรียนรูQ 

ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ̂การสอนท่ีใชQพัฒนา 

กลยุทธ̂การประเมินผล 

การเรียนรูQในแต;ละดQาน 

๑. ดQานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ มีคุณธรรมจริยธรรมทาง
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว โดยยึดหลัก
คุณธรรมสากล และ
คุณลักษณะวัฒนธรรมองคHกร
ของมหาวิทยาลัย 

 

 
(๑) อภิปราย  
(๒) มอบหมายงานศึกษา

คlนควlาดlวยตนเองเปtน
รายบุคคลและเปtนกลุ6ม  

(๓) กรณีศึกษา 
(๔) สาธิตแบบอย6างท่ีดีทาง

จริยธรรม 
(๕) ฝûกปฏิบัติกิจกรรมดlาน         

จิตตปêญญาศึกษา 

 
(๑) ผลการอภิปรายกรณีศึกษา 
(๒) ผลการฝûกภาคปฏิบัติ 
(๓) สังเกตการเขlาร6วมกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาจิตใจและปêญญา
จากมิติภายใน 

(๔) การสังเกตพฤติกรรม 

๒. ดQานความรูQ 

๒.๑ มีความรูlและความเขlาใจใน
เน้ือหาสาระ หลักการ และ
ทฤษฎีท่ีสำคัญของสาขาวิชา
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว 

๒.๒ สามารถคlนหาองคHความรูlใน
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น 
และครอบครัว เพ่ือบูรณาการ
และประยุกตHองคHความรูlในการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๓ สามารถติดตามองคHความรูl
ใหม6 ดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น 
และครอบครัวในปêจจุบัน  

 
(๑) การบรรยาย 
(๒) อภิปราย 
(๓) การฝûกปฏิบัติและบูรณา

การความรูl 
(๔) มอบหมายงานศึกษา

คlนควlาเปtนรายบุคคลและ
เปtนกลุ6ม 

(๕) กรณีศึกษา 

 
(๑) การสอบ 
(๒) คุณภาพของผลงานท่ีไดlรับ

มอบหมาย 
(๓) การนำเสนอผลงานการศึกษา

คlนควlา 
(๔) รายงานผลการวิเคราะหH

กรณีศึกษา 



  ๒๕ มคอ.๒ 
 

ผลการเรียนรูQ 

ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ̂การสอนท่ีใชQพัฒนา 

กลยุทธ̂การประเมินผล 

การเรียนรูQในแต;ละดQาน 

๓. ดQานทักษะทางปoญญา 

๓.๑ สามารถวิเคราะหH สังเคราะหH 
องคHความรูlดlานจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ6น และครอบครัว และ
สามารถประยุกตHองคHความรูl
เพ่ือจัดการปêญหาสุขภาพจิต
เด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ตาม
บริบทของสังคมไทย และการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

๓.๒ สามารถคิดริเร่ิมและ
สรlางสรรคHนวัตกรรมงานวิจัย 
ส่ิงตีพิมพHทางวิชาการ เพ่ือ
แกlไขปêญหาสุขภาพจิตเด็ก 
วัยรุ6น และครอบครัว ไดlอย6าง
เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย 

๓.๓ มีทักษะในการประเมินทาง
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว เพ่ือใหlคำปรึกษา 
การช6วยเหลือ การบำบัดและ
ฟõúนฟูทางดlานจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ6น และครอบครัว ไดlอย6าง
เหมาะสม กับบริบทของ
สังคมไทย และเท6าทันต6อการ
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

 
 
 
 
 
 

 
(๑) การบรรยาย 
(๒) การอภิปราย 
(๓) กรณีศึกษา 
(๔) การมอบหมายงานศึกษา

คlนควlาดlวยตนเองเปtน
รายบุคคลและรายกลุ6ม 

(๕) การศึกษาดูงาน 
(๖) การฝûกงาน การฝûกปฏิบัติ 
(๗) การทำวิจัย 
 

 
(๑) การสอบวัดความรูl 
(๒) บทสรุปจากการอภิปราย  
(๓) คุณภาพงานท่ีไดlรับหมอบ

หมาย  
(๔) การนำเสนอผลงาน  
(๕) รายงานการศึกษาดูงานและ

ฝûกงาน 
(๖) รายงานผลจากกรณีศึกษา 
(๗) การสังเกตพฤติกรรม 
 
 



  ๒๖ มคอ.๒ 
 

ผลการเรียนรูQ 

ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ̂การสอนท่ีใชQพัฒนา 

กลยุทธ̂การประเมินผล 

การเรียนรูQในแต;ละดQาน 

๔. ดQานทักษะความสัมพันธ̂ระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑ มีทักษะในการทำงานกลุ6มและ

ช6วยเหลือการทำงานกลุ6มใหl
สำเร็จ 

๔.๒ สามารถประเมิน และวาง
แผนพัฒนาตนเองใหlมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

๔.๓ มีวินัย ตรงต6อเวลา รับผิดชอบ
ต6อตนเองและผูlอ่ืน รวมถึง
ภาระหนlาท่ีท่ีไดlรับมอบหมาย 

(๑) การทำกิจกรรมกลุ6ม 
(๒) การมอบหมายงาน 
(๓) กรณีศึกษา 
(๔) สาธิตแบบอย6างท่ีดีในการ

ทำงานกลุ6ม 
(๕) การจัดกิจกรรมจิตต

ปêญญา 
(๖) การสัมมนา 
(๗) การอภิปรายกลุ6ม 
(๘) การจัดสถานการณHจำลอง 
 
 

(๑) การสังเกตพฤติกรรม
ความสัมพันธHในกลุ6ม 

(๒) คุณภาพของงานท่ีมอบหมาย 
(๓) รายงานผลวิเคราะหH

กรณีศึกษา 
(๔) การประเมินตนเองของ

นักศึกษา 
(๕) นักศึกษาประเมินเพ่ือนร6วม

กลุ6ม 
(๖) บทสรุปจากการอภิปราย 
(๗) การสังเกตจากสถานการณH

จำลอง 
 

๕. ดQานทักษะการวิเคราะห̂เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชQเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๕.๑ สามารถวิเคราะหH สังเคราะหH 

และประยุกตHขlอมูลทาง
คณิตศาสตรHและสถิติ เพ่ือ
นํามาใชlในการศึกษาและ
คlนหาขlอสรุปของปêญหาและ
เสนอแนะแนวทางการแกlไข
ปêญหาดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น 
และครอบครัว 

๕.๒ สามารถใชlเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารใน
การคlนหาขlอมูลและเผยแพร6
ความรูlอย6างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ท้ังในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ 

๕.๓ สามารถทำงานเปtนทีม มีความ
เปtนผูlนำ และจัดการขlอโตlแยlง

(๑) การบรรยาย 
(๒) การมอบหมายงานศึกษา

คlนควlาดlวยตนเองเปtน
รายบุคคล 

(๓) การทำงานวิจัย 
(๔) ศึกษาคlนควlาดlวยตนเอง

เปtนรายบุคคล 
 

(๑) การสอบวัดความรูl 
(๒) การอภิปราย  
(๓) คุณภาพของผลงานท่ีไดlรับ

มอบหมาย  
(๔) คุณภาพงานวิจัย 
(๕) การใชlส่ืออิเล็กทรอนิกสHใน

การนำเสนอผลงาน 
(๖) ประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
 



  ๒๗ มคอ.๒ 
 

ผลการเรียนรูQ 

ตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธ̂การสอนท่ีใชQพัฒนา 

กลยุทธ̂การประเมินผล 

การเรียนรูQในแต;ละดQาน 

และปêญหาต6างๆ อย6างมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณH 

 

๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูQจากหลักสูตรสู;รายวิชา 

 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค 
 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ̂ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ̂ในการใหQระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลเปtนไปตามขlอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว6าดlวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ดูรายละเอียดขlอบังคับฯ ไดlจาก http://www.grad.mahidol.ac.th) 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

  มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรูl
แต6ละรายวิชา โดยพิจารณาจากการสอบประมวลความรูlซึ่งผ6านเกณฑHตามมาตรฐานที่กำหนด (รlอยละ ๗๐ ของ
แต6ละหมวดวิชา) รวมทั ้งพิจารณาจากการทำวิทยานิพนธHสำเร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนดและการสอบ
วิทยานิพนธHของนักศึกษาสำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก ๒  
๓. เกณฑ̂การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๓.๑ ใชlเวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 
๓.๒ ตlองศึกษารายวิชาต6างๆ ตามโครงสรlางของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม6นlอยกว6า ๒๔ หน6วยกิต และ

ทำวิทยานิพนธH ๑๒ หน6วยกิต รวมจำนวนหน6วยกิตท่ีตlองศึกษาตลอดหลักสูตรไม6นlอยกว6า ๓๖ หน6วยกิต โดยตlองไดl
แตlมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม6ต่ำกว6า ๓.๐๐ 

๓.๓ สอบผ6านภาษาอังกฤษตามเกณฑHของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.๔ ตlองเขlาร6วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใชlชีวิตในสังคมผ6านตามเกณฑHของบัณฑิตวิทยาลัย 
๓.๕ ตlองเสนอวิทยานิพนธH และสอบวิทยานิพนธHผ6านดlวยวิธีการสอบวิทยานิพนธHข้ันสุดทlาย โดย

คณะกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต6งต้ัง และการสอบเปtนระบบเป}ดใหlผูlสนใจเขlารับฟêงไดl 
๓.๖ ผลงานหรือส6วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธHจะตlองไดlรับการเผยแพร6หรืออย6างนlอยไดlรับการ

ยอมรับใหlเผยแพร6ในวารสารหรือส่ิงพิมพHทางวิชาการ หรือเสนอต6อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 



  ๒๘ มคอ.๒ 
 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย ̂

 

๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย̂ใหม; 

 ๑.๑  ประธานหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อแนะนำอาจารยHใหม6ต6ออาจารยHประจำหลักสูตรทั้งหมด 
และอธิบายช้ีแจงรายละเอียดของหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต6างๆ ท้ังหมด โดยเฉพาะรายวิชาท่ีอาจารยH
ใหม6รับผิดชอบ 

๑.๒  การมอบหมายใหlอาจารยHใหม6เขlารับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ภายใตlโครงการพัฒนาอาจารยHมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑.๓  ประธานหลักสูตรมอบหมายภาระงานสอนใหlกับอาจารยHใหม6รับผิดชอบ และมอบหมายใหl
อาจารยHประจำหลักสูตรเปtนอาจารยHพี่เลี้ยงสำหรับอาจารยHใหม6 เพื่อช6วยดูแลและใหlคำแนะนำเกี่ยวกับวิธี
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหlเปtนไปตามวัตถุประสงคHของหลักสูตร 
 
๒. การพัฒนาความรูQและทักษะใหQแก;คณาจารย̂ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑  ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลทางดlานการพัฒนาบุคลากรตามโครงการ 
พัฒนาอาจารยHมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหlคณาจารยHในหลักสูตรฯ มีความรูl ความเขlาใจ และทักษะในดlานการ
จัดการเรียนการสอน ต้ังแต6การเตรียมแผนการสอนจนถึงการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๒ จัดการเรียนการสอนโดยใหlมีอาจารยHผูlสอนในแต6ละรายวิชาอย6างต่ำ ๒ คน เพื่อเปtนการ 
สนับสนุนใหlอาจารยHพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยการเรียนรูlเทคนิคและวิธีการสอนร6วมกับอาจารยHท่ี
สอนในรายวิชาเดียวกัน 

๒.๑.๓ สนับสนุนใหlอาจารยHในหลักสูตรฯ ไดlรับการพัฒนาทั้งในดlานการจัดการเรียนการสอน เช6น 
การจัดทำแผนสอน เทคนิคการสอน การใชlสื่อการสอน การประเมินผลการสอน การสัมมนาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดQานอ่ืนๆ 

๒.๒.๑  สนับสนุนใหlอาจารยHไปศึกษาเพิ่มเติมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู lและประสบการณHทางดlาน
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขlองท้ังภายในประเทศหรือต6างประเทศ 

๒.๒.๒ ส6งเสริมและสนับสนุนใหlอาจารยHเขlารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูlและประสบการณH 
ทางดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ 6น และครอบครัว และดlานอื่นที่เกี ่ยวขlองกับหลักสูตร ทั้งภายในประเทศและ
ต6างประเทศ 

๒.๒.๓  ส6งเสริมและสนับสนุนใหlอาจารยHดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองคHความรูlทางดlาน
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว โดยเฉพาะโครงการวิจัยท่ีมีผลต6อการพัฒนานโยบายทางดlานสุขภาพจิตเด็ก 
วัยรุ6น และครอบครัวในระดับประเทศ และสนับสนุนใหlมีการเผยแพร6ผลงานวิจัยทั้งในการประชุมทางวิชาการ
และการเขียนบทความตีพิมพHเผยแพร6ในวารสารทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 



  ๒๙ มคอ.๒ 
 

๒.๒.๔ สนับสนุนในการพัฒนาทางวิชาการใหlกับอาจารยH เช6น หลักการเขียนตำรา หลักการเขียน
โครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒.๒.๕ การดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการความรูlในองคHกร โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูlร6วมกันระหว6างคณาจารยHทั้งในและนอกหลักสูตรฯ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ
เสริมสรlางการพัฒนาความรูlในดlานต6างๆ 

 
 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑.  การกำกับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ดังน้ี 
 ๑.๑ หลักสูตรมีการประกันคุณภาพตามเกณฑHมาตรฐานหลลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  ๑.๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยHผูlรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยHผูlสอน ร6วมกัน
รับผิดชอบและวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร และควบคุม กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหlเปtนไป
ตามปรัชญาและวัตถุประสงคHของหลักสูตรอย6างเปtนระบบ 
  ๑.๑.๒ กำหนดการปฏิบัติงานตามแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาดlานหลักสูตรและ
ดlานการเรียนการสอนใหlเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๑.๑.๓ การจัดระบบการประมวลการสอนและผลการสอนอย6างมีระบบ รวมทั ้งการจัดสรร
ทรัพยากรในการส6งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา 
  ๑.๑.๔ การกำหนดแผนงานและงบประมาณพัฒนาอาจารยHผู lสอนทุกปwอย6างต6อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๑.๕ การกำหนดและวางแผนในการพัฒนามหาบัณฑิตใหlมีคุณลักษณะตามเปäาหมายของหลักสูตร 

๑.๒ ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหlสอดคลlองกับนโยบายและมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยอย6างมีประสิทธิภาพ โดยใชlระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA 

๑.๓  ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ6งชี ้คุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๑.๔  มีการประเมินและทบทวนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาทุกรายวิชาเม่ือส้ินสุดปwการศึกษา และ
ปรับปรุงหลักสูตรใหlมีประสิทธิภาพทุก ๕ ปw เพื่อใหlทันต6อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
รวมท้ังสอดคลlองกับความตlองการของสังคม 

 

๒.  บัณฑิต 



  ๓๐ มคอ.๒ 
 

๒.๑  มีการประเมินผลความสำเร็จของการจัดหลักสูตรว6าสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงคHของหลักสูตร และมีความสามารถเปtนที่ตlองการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถศึกษาต6อใน
ช้ันสูงต6อไปไดl 

๒.๒  มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ท้ังในส6วนของมหาบัณฑิตและผูlใชlมหาบัณฑิต เพ่ือ
ดูระดับความพึงพอใจของนายจlาง ผูlประกอบการ ผูlใชlมหาบัณฑิต 

 

๓.  นักศึกษา 

๓.๑ การใหQคำปรึกษาดQานวิชาการและอ่ืนๆ แก;นักศึกษา 

๓.๑.๑ จัดใหlมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหlคำแนะนำทางวิชาการ แผนการเรียนการสอนใน
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนตลอดจนวิธีการศึกษาคlนควlานอกเหนือจากเรื่องการเรียนการสอน รวมถึงชี้แจง
ตารางการใหlคำปรึกษาของอาจารยHท่ีปรึกษา 

๓.๑.๒ จัดใหlมีระบบอาจารยHที่ปรึกษา เพื่อทำหนlาที่แนะนำและช6วยเหลือนักศึกษาทางดlานการ
เรียนการสอนการใหlคำแนะนำในดlานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดlานวิชาการ และการทำวิทยานิพนธH 

๓.๑.๓ จัดใหlนักศึกษาไดlมีโอกาสไปดูงาน/การเสนอผลงานในและต6างประเทศ เพื่อใหlนักศึกษาไดl
นำผลงานท่ีพัฒนาข้ึนมานำเสนอต6อสาธารณะ อีกท้ังเสริมใหlนักศึกษาไดlรับความรูlท่ีมีการพัฒนาอย6างทันสมัย 

๓.๒ การอุทธรณ̂ของนักศึกษา 

 นักศึกษาสามารถอุทธรณHในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไดlโดยตรงทั้งในรูปแบบของการติดต6อดlวยตนเอง หรือยื่นเปtนเอกสาร และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะดำเนินการพิจารณาขlออุทธรณHดังกล6าว หากผลการพิจารณายังไม6เปtนที่พึงพอใจ สามารถย่ืน
เอกสารไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากนั้นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาขlออุทธรณH
ดังกล6าว 
 
๔.  คณาจารย̂ 

๔.๑ การรับอาจารย̂ใหม;  

คณะ สถาบัน มีการดำเนินการเพื่อรับสมัครและคัดเลือกอาจารยHใหม6โดยการกลั่นกรองคุณสมบัติ
และประสบการณHจากหลักฐานการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาความรูl ความสามารถ 
และทักษะจากการสอบสัมภาษณHและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยยึดเกณฑHคุณสมบัติทางวิชาการท่ี
สอดคลlองกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และประสบการณHที ่เปtน
ประโยชนHต6อสาขาวิชา รวมท้ังมติของคณะกรรมการคัดเลือกเปtนหลัก 

๔.๒ การมีส;วนร;วมของคณาจารย̂ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยHทุกคนในหลักสูตรฯ มีส6วนร6วมในการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต6ละ
รายวิชา เพื่อทบทวนเนื้อหาการสอน แลกเปลี่ยนขlอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา และการวัดและประเมินผล โดยมีการจัดประชุมสัมมนาและนำขlอเสนอแนะจากการประเมินรายวิชา
มาประกอบการพิจารณาวางแผนเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 



  ๓๑ มคอ.๒ 
 

๔.๓ การแต;งต้ังคณาจารย̂พิเศษ 

อาจารยHผู lรับผิดชอบรายวิชาสามารถคัดเลือกอาจารยHพิเศษ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณHของผูlสอนที่สอดคลlองกับเนื้อหารายวิชาที่ต6างจากความชำนาญของคณาจารยHประจำ เพื่อใหl
นักศึกษาไดlรับความรูlจากผูlมีประสบการณHเฉพาะดlานทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และนำเสนอต6อประธาน
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติก6อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล6าว 

 
๕.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูQเรียน 

 หลักสูตรมีผลการเรียนรูlท่ีคาดหวัง ๓ ขlอ และประกอบดlวยการเรียนการสอนและการประเมินดังน้ี 
 ผลการเรียนรูQที่คาดหวัง ๑ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองคHกร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใชlการเรียน
การสอนดlวยการเรียนในชั้นเรียน การมอบหมายงาน การลงปฏิบัติในหlองปฏิบัติการ กิจกรรมนอกหลักสูตร 
และการทำโครงงาน โดยมีการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเขlาร6วมกิจกรรม 
 ผลการเรียนรู Qที ่คาดหวัง ๒ ความรู l ความเขlาใจ ในองคHความรู lดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ 6น และ
ครอบครัว ใชlการเรียนการสอนดlวยการเรียนในชั้นเรียน การมอบหมายงาน การลงปฏิบัติในหlองปฏิบัติการ 
การทำโครงงาน และการลงฝûกภาคสนาม โดยมีการประเมินผลเปtนการสอบขlอเขียนกลางภาค ปลายภาค และ
การสอบปากเปล6า 
 ผลการเรียนรูQที่คาดหวัง ๓ บูรณาการองคHความรูlทางดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว เพ่ือ
ประเมิน คัดกรอง และริเริ่มสรlางสรรคHนวัตกรรมและงานวิจัยในการส6งเสริม ปäองกัน ช6วยเหลือ และฟõúนฟูดlาน
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นในบริบทครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ใชlการเรียนการสอนดlวยการมอบหมายงาน การลง
ปฏิบัติในหlองปฏิบัติการ กิจกรรมนอกหลักสูตร การทำโครงงาน และการลงฝûกภาคสนาม โดยมีการ
ประเมินผลเปtนการสอบขlอเขียนกลางภาค ปลายภาค และการสอบปากเปล6า 
 ผลการเรียนรูQที่คาดหวัง ๔ ทักษะความสัมพันธHระหว6างบุคคลในการทำงานในองคHกร ชุมชน และ
สังคม ที่เกี่ยวขlองกับเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ใชlการเรียนการสอนดlวยการมอบหมายงาน การลงปฏิบัติใน
หlองปฏิบัติการ กิจกรรมนอกหลักสูตร การทำโครงงาน และการลงฝûกภาคสนาม โดยมีการประเมินผลจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเขlาร6วมกิจกรรม  

 ผลการเรียนรู Qท่ีคาดหวัง ๕ ความสามารถดlานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
ศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ใชlการเรียนการสอนดlวยการมอบหมายงาน 
การลงปฏิบัติในหlองปฏิบัติการ กิจกรรมนอกหลักสูตร การทำโครงงาน และการลงฝûกภาคสนาม โดยมีการ
ประเมินผลจาก การสังเกตพฤติกรรมการเขlาร6วมกิจกรรม การสอบขlอเขียนกลางภาค ปลายภาค และการสอบ
ปากเปล6า 
 
๖.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูQ 

๖.๑ การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๖.๑.๑ การบริหารงบประมาณ  



  ๓๒ มคอ.๒ 
 
  บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และสถาบันจัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปw ท้ัง
งบประมาณจากแผ6นดินและเงินรายไดl เพ่ือจัดหาและพัฒนา ดังน้ี 

(๑) ตำรา สื่อและอุปกรณHประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณH และวัสดุครุภัณฑH
คอมพิวเตอรHต6างๆ อย6างเพียงพอ เพื ่อสนับสนุนใหlเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน รวมทั้งสรlาง
บรรยากาศและสภาพแวดลlอมใหlเหมาะสมกับการศึกษา คlนควlา เพื ่อใหlเกิดการเรียนรู lดlวยตนเองของ
นักศึกษา 

(๒) พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รวมทั ้งสายสนับสนุนวิชาการ เพื ่อใหlม ีความรูl 
ความสามารถ และทักษะต6างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรใหlมีประสิทธิภาพ 

๖.๑.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู6เดิม 
(๑) หlองสมุดและฐานขlอมูลอิเล็กทรอนิกสHในการศึกษาและคlนควlาขlอมูลในสาขาวิชาตาม

หลักสูตร ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี หlองสมุดคณะแพทยศาสตรH
โรงพยาบาลรามาธิบดี หlองสมุดของภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล หlองสมุดคณะ
แพทยศาสตรHศิร ิราชพยาบาล หlองสมุดของสถาบันแห6งชาติเพื ่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ
สำนักหอสมุดและคลังความรูl มหาวิทยาลัยมหิดล มีบริการดlานขlอมูลข6าวสาร และการตรวจคlนเอกสาร
วิชาการ ดlวยระบบโครงข6ายคอมพิวเตอรHสารสนเทศ ซึ่งสามารถคlนหาเอกสารวิชาการจากสถาบันต6างๆ ใน
และต6างประเทศ 

(๒) คอมพิวเตอรHทั้งของคณะ สถาบัน และมหาวิทยาลัยมหิดล ใหlนักศึกษาคlนควlาขlอมูล
สารสนเทศต6างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูl และมีหlองพักนักศึกษาเพื่อใหlนักศึกษาเตรียมความพรlอมก6อนเขlา
เรียนและทำกิจกรรมกลุ6มต6างๆ ร6วมกัน  

(๓) หlองเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณHการศึกษา พรlอมอุปกรณHโสตทัศนศึกษาที่เพียงพอสำหรับ
การจัดการเรียนการสอนตามความตlองการของนักศึกษา 

(๔) พาหนะในการออกไปศึกษานอกสถานที่หรือฝûกภาคสนามเพื่อเพิ่มประสบการณHของ
นักศึกษา 

(๕) สถานท่ีท่ีมีสภาพแวดลlอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต6อการเกิดการเรียนรูl อีกท้ังก6อใหlเกิด
การเก้ือกูลและช6วยเหลือซ่ึงกันและกันของนักศึกษา เพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๖.๑.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  หลักสูตรมีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรดlานการเรียนการสอนใหlสอดคลlองกับความ
ตlองการของนักศึกษาโดยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

(๑) ระดมสมองผูlท่ีเกี่ยวขlองเพื่อทำการวิเคราะหHความตlองการในการใชlตำรา หนังสือ
อlางอิง เอกสารหรืออุปกรณHการเรียนการสอน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสHอื่นๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากรต6างๆ ใหl
สอดคลlองกับความตlองการของนักศึกษา  

(๒) จัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรดlานการเรียนการสอนทุกปw รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบำรุงรักษาทรัพยากรเหล6าน้ันใหlมีประสิทธิภาพและพรlอมใชlอยู6เสมอ 

๖.๑.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 



  ๓๓ มคอ.๒ 
 
  หลักสูตรมีกระบวนการสำรวจความเพียงพอของตำรา หนังสือ วารสาร และอุปกรณHการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเปtน โดยพิจารณาจากผลการประเมินจากแบบสำรวจความพึง
พอใจและความตlองการตำรา หนังสือ วารสาร และอุปกรณHการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารยHต6อ
ทรัพยากรต6างๆ ในแต6ละดlาน และนำมาปรับปรุงและพัฒนาใหlสอดคลlองกับความตlองการของนักศึกษาและ
คณาจารยH 

๖.๒ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

๖.๒.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน6ง 
 มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน6งของบุคลากรสายสนับสนุน ตามมาตรฐาน

กำหนด ตำแหน6งของนักวิชาการศึกษาและเจlาหนlาที่บริหารงานทั่วไป ใหlเปtนไปตามขlอบังคับและระเบียบการ
สรรหาพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๖.๒.๒ การเพ่ิมทักษะความรูlเพ่ือการปฏิบัติงาน 
  มีการดำเนินการที่สอดคลlองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส6งเสริมใหlบุคลากรสาย

สนับสนุนไดlรับการพัฒนาความรูlและทักษะที่เกี่ยวขlองกับวิชาชีพใหlทันสมัยอยู6เสมอ ตามตำแหน6งงานนั้นๆ 
โดยมีลักษณะการดำเนินการ ดังน้ี 

(๑) มีระบบการเพิ่มทักษะความรูlเพื่อประกอบการทำงานในลักษณะที่หลากหลาย เช6น การ
สอนงาน (coaching) ระบบพี่เลี้ยง (mentoring) การจัดการความรูlในองคHกร (knowledge management) 
การจัดอบรมในองคHกร (in-house training) 

(๒) ส6งบุคลากรไปอบรมท้ังในและนอกสถานท่ีในองคHความรูlท่ีเก่ียวขlองเฉพาะกับหลักสูตร 
 

๗. ตัวบ;งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว มีตัวบ6งชี้ที่ ๑-๕ ซ่ึง
เปtนตัวบ6งชี้บังคับตlองมีผลดำเนินการบรรลุตามเปäาหมายติดต6อกันไม6นlอยกว6า ๒ ปw และมีจำนวนตัวบ6งชี้ที่มีผล
ดำเนินการบรรลุเปäาหมายไม6นlอยกว6า ๘๐% ของตัวบ6งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ6งชี้บังคับและตัว
บ6งช้ีรวมในแต6ละปw ดังน้ี 
 

ตัวบ;งช้ีและเปáาหมาย 
ปcการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. อาจารยHผูlรับผิดชอบหลักสูตรอย6างนlอยรlอยละ 
๘๐ มีส6วนร6วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

ü ü ü ü ü 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลlองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห6งชาติ  

ü ü ü ü ü 



  ๓๔ มคอ.๒ 
 

ตัวบ;งช้ีและเปáาหมาย 
ปcการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณHการปฏิบัติงาน ตามแบบ มคอ.๓  
อย6างนlอยก6อนการเป}ดสอนในแต6ละภาค
การศึกษาใหlครบทุกรายวิชา 

ü ü ü ü ü 

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังส้ินสุดปw
การศึกษา 

ü ü ü ü ü 

๕. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูlท่ีกำหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย6างนlอยรlอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเป}ด
สอนในแต6ละปwการศึกษา 

ü ü ü ü ü 

๖.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธHการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูl
จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.๗ ของปwท่ีแลlว 

- ü ü ü ü 

๗. อาจารยHใหม6ทุกคน  ไดlรับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดlานการจัดการเรียนการสอน 

ü ü ü ü ü 

๘. อาจารยHประจำหลักสูตรทุกคนไดlรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย6างนlอยปwละ ๑ 
คร้ัง 

ü ü ü ü ü 

๙. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไดlรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม6
นlอยกว6ารlอยละ ๕๐ ต6อปw 

ü ü ü ü ü 

๑๐. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปwสุดทlาย/
มหาบัณฑิตใหม6ท่ีมีต6อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ีย
ไม6นlอยกว6า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

- ü ü ü ü 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของผูlใชlมหาบัณฑิตท่ีมีต6อ
มหาบัณฑิตใหม6เฉล่ียไม6นlอยกว6า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - ü ü ü 

 
 



  ๓๕ มคอ.๒ 
 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ̂การสอน 
 การประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรHที่วางแผนไวlเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้นประเมินจากผูlเรียน
โดยอาจารยHผูlสอนจะตlองประเมินผูlเรียนในทุกๆ วิชาว6ามีความรูlความเขlาใจในเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคH มี
ทักษะและเจตคติตามที่ผูlสอนตั้งจุดประสงคHไวl โดยประเมินจากการทดสอบย6อย การสังเกตพฤติกรรม ทักษะ
และทัศนคติของนักศึกษาในระหว6างการเรียนการสอน การอภิปรายของนักศึกษา การตอบคำถามของ
นักศึกษาในชั้นเรียน งานกลุ6มหรืองานเดี่ยวที่ผูlสอนมอบหมาย ซึ่งเมื่อรวบรวมขlอมูลจากที่กล6าวขlางตlนแลlว
สามารถประเมินเบ้ืองตlนไดlว6า นักศึกษามีความรูlเขlาใจ มีทักษะ และเจตคติ มีความสามารถในการนำส่ิงท่ีสอน
ไปประยุกตHในการทำงานจริง หากวิธีการเรียนการสอนที่ใชlไม6สามารถทำใหlผูlเรียนมีความรูlความเขlาใจหรือมี
ทักษะตรงตามวัตถุประสงคH จะตlองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธHในการสอน หรือดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสต6อไป โดยคณาจารยHในหลักสูตรประชุมร6วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูlและพัฒนาการ
เรียนการสอนใหlมีประสิทธิผลมากข้ึน 
  ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย̂ในการใชQแผนกลยุทธ̂การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารยHในการใชlแผนกลยุทธHการสอน พิจารณาจากทักษะกลยุทธHการ
สอน ความสามารถในการถ6ายทอดความรู lใหlนักศึกษาเขlาใจ การตรงต6อเวลา การชี ้แจงเปäาหมายและ
วัตถุประสงคHรายวิชา การช้ีแจงเกณฑHการประเมินผลรายวิชา การใชlส่ือการเรียนการสอน ความสามารถในการ
ตอบขlอสงสัยของนักศึกษา รวมท้ังความพรlอมและความสามารถในการช6วยเหลือนักศึกษา โดยประเมินจาก 

๑.๒.๑ การประเมินโดยนักศึกษา 
๑.๒.๒ การประเมินตนเองของอาจารยHผูlสอน 
๑.๒.๓ การสังเกตการณHของประธานหลักสูตรหรืออาจารยHผูlรับผิดชอบหลักสูตร 
๑.๒.๔ ผลการเรียนรูlและผลการสอบของนักศึกษา 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมกระทำโดยการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูlมีส6วน
เกี่ยวขlองกับหลักสูตร ประกอบดlวย นักศึกษา มหาบัณฑิต คณาจารยH ผูlทรงคุณวุฒิ และผูlใชlมหาบัณฑิต 
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคHของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงาน ทางดlานคุณธรรมจริยธรรม ความรูlความ
เขlาใจและทักษะทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ความรับผิดชอบและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และสิ่งที่ตlองพัฒนา โดยขlอมูลทั้งหมดจะนำไปใชlในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและแต6ละรายวิชา 
 

๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 



  ๓๖ มคอ.๒ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปwดำเนินการตามดัชนีบ6งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดท่ี ๗ 
ขlอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย6างนlอย ๓ คน ประกอบดlวยผูlทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และ
ครอบครัว หรือสาขาท่ีเก่ียวขlองอย6างนlอย ๑ คน โดยมีเกณฑHการประเมิน ดังน้ี 

ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง มีผลการดำเนินการไม6ครบ ๑๐ ขlอแรก 
ระดับ “ดี” หมายถึง มีผลการดำเนินการครบ ๑๐ ขlอแรก 
ระดับ “ดีมาก” หมายถึง มีผลการดำเนินการครบทุกขlอ 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดlกำหนดใหlทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหlทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดlานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปtนระยะๆ อย6างนlอยทุก ๓ ปw และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุก 
๕ ปw 

 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขlอมูลผลสำรวจความคิดเห็นของผูlมีส6วนเก่ียวขlองกับหลักสูตร และการเรียนการสอน
แต6ละรายวิชา นำเสนอต6อประธานหลักสูตรและอาจารยHผู lรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเปtนขlอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหlมีประสิทธิภาพและสอดคลlองกับความตlองการของสังคม และจะทำใหlทราบปêญหาการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและแต6ละรายวิชา กรณีที่พบปêญหาของรายวิชาจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดlทันทีที่พบปêญหาและสามารถทำไดlตลอดเวลา ซึ่งจะเปtนการปรับปรุงย6อย สำหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั ้งฉบับนั ้นจะมีการพิจารณาและปรับปรุงอย6างนlอยทุก ๕ ปw เพื ่อใหlสอดคลlองกับขlอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว6าดlวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำหนดใหlทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหl
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดlานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปtนระยะอย6างนlอยทุก ๓ ปw และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรทุก ๕ ปw ทั้งนี้เพื่อใหlหลักสูตรมีประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงคH มีความทันสมัย 
และสอดคลlองกับความตlองการของผูlใชlมหาบัณฑิต  
 

  



  ๓๗ มคอ.๒ 
 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา 

 

           หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

(๑) หมวดวิชาบังคับ 

 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ;น   ๒ (๒-๐-๔) 

CFPC 510 Child and Adolescent Development  

บูรณาการความรูlทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม การปฏิสนธิ การเกิด การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ พัฒนาการตามวัย การพัฒนาการแบบองคHรวม ร6างกาย จิตใจ สติปêญญา 
บุคลิกภาพ พฤติกรรม อิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูในครอบครัว เพ่ือน การศึกษา งานอาชีพ พฤติกรรม
การเรียนรู l ภาวะแวดลlอมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ปêจจัยที ่มีผลต6อคุณภาพชีวิต พันธุกรรม 
ชีววิทยาร6างกาย ปฏิสัมพันธHกับสิ่งแวดลlอม ประสบการณH แนวโนlมของปêญหา ปêจจัยเกื้อหนุนต6อ
พัฒนาการของมนุษยH ปêจจุบันและอนาคต 

Integrating knowledge in biology, psychology and social, fertilization, 
birth, growth and development, development by age, holistic development, body, 
mind, intelligence, personality, behavior, influences of child rearing  in the family, 
friends, education, occupation, learning behavior, social environment and Thai culture, 
factors influencing quality of life, genetic, biology, interaction to environment, 
experiences, trend of problems, factors that promote human development, present and 
future 

 

ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

CFPC 511 Research Methodology in Psychology  

แนวคิดเก่ียวกับวิทยาการวิจัยทางจิตวิทยา การวิเคราะหHปêญหาการวิจัย ปêญหาการ
วิจัย และการออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสืบคlนขlอมูล จรรยาบรรณในการทำงาน
วิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง เคร่ืองมือในการวิจัยและ
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมขlอมูลและการ
วิเคราะหHขlอมูล การเขียนโครงร6างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย   

Concept of research methodology of psychology, analysis of research 
problems, research questions and research design, literature review, data search, ethic 
research, Variables , research conceptual framework and hypothesis, population and 
sample, research tool and tool quality testing, quantitative research, qualitative 



  ๓๘ มคอ.๒ 
 
research,  data collection and data analysis,  research proposal and research report 
writing 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

 

รมจด ๕๕๑ ปoญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ;นและครอบครัว   ๒ (๒-๐-๔) 
RAPC 551 Mental Health Problems in Children, Adolescents and 

Family 

 

สถานการณHปêญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ6นและปêจจัยที่เกี่ยวขlอง โรคทางจิตเวช
ศาสตรHเด็กและวัยรุ6น สาเหตุและกลไกการเกิดปêญหาสุขภาพจิต ปêจจัยดlานชีวภาพและจิตสังคม แนว
ทางการประเมินและวินิจฉัยปêญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชศาสตรHของเด็กและวัยรุ6น การรักษา
และการช6วยเหลือแบบบูรณาการสหวิชาชีพ การใหlความช6วยเหลือเบื้องตlนและการส6งปรึกษา ปêญหาห
และโรคทางจิตเวชของพ6อแม6 และผลกระทบต6อเด็กและวัยรุ6น การปäองกันปêญหาสุขภาพจิตและโรค
ทางจิตเวชศาสตรH การสรlางเสริมสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ6นตามหลักจริยธรรม 

Situations of mental health problems in children and adolescents and 
associated factors, child and adolescent psychiatric disorders, etiologies and 
mechanisms of child and adolescent mental health problems , biological and 
psychosocial factors, guideline for evaluation and diagnosis of mental health problems 
and child and adolescent psychiatric disorders, multidisciplinary management, basic 
intervention and referral, problems and psychiatric disorders in parent and impact on 
children and adolescents, prevention of mental health problems and psychiatric 
disorders, mental health promotion for children and adolescents according to moral 
principles 

 

 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

รมจด ๕๕๒ การใหQคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ;น ๓ (๒-๒-๕) 
RAPC 552 Counseling for Children and Adolescents  

ทฤษฎีพัฒนาการและแนวคิดในการใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น พฤติกรรม
บำบัด ทฤษฎีและฝûกปฏิบัติการทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง ความคิดและพฤติกรรมบำบัด การใหl
คำปรึกษาแนวซาเทียรH การใหlคำปรึกษาแนวพุทธ การใหlคำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็กสำหรับพ6อแม6
ผูlปกครองรายครอบครัวและเปtนกลุ6มตามหลักจริยธรรม การพัฒนาตนเองสำหรับผูlใหlคำปรึกษา 

Developmental theories and concepts in child and adolescent 
counseling, behavior therapy, theory and  practice on supportive psychotherapy, 
cognitive behavior therapy, counseling with Satir’s model, Buddhist styled counseling, 



  ๓๙ มคอ.๒ 
 
counseling on child rearing for individual family and family group according to moral 
principles, self-development for the counselors. 

  

รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ;น  ๒ (๑-๒-๓) 
RAPC 553 Psychology of Raising Children and Adolescents  

แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ 6น การประยุกตHทฤษฎีเกี ่ยวกับ
พัฒนาการดlานความคิดและจิตสังคมของเด็กและวัยรุ6น ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพสำหรับการเลี้ยงดู
เด็กและวัยรุ6น ความกlาวหนlาทางเทคโนโลยีที่มีผลต6อพัฒนาการและการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและ
วัยรุ6น แนวทางการดูแลและเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเด็กและวัยรุ6นในแต6ละช6วงอายุ ทักษะชีวิต ฝûก
ปฎิบัติการใหlคำแนะนำแก6พ6อแม6ผูlปกครองในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ6นทั้งรายครอบครัวและเปtน
กลุ6ม 

Concepts and theories concerning child and adolescent raising, 
application of child and adolescdnt cognitive and psychosocial development theories, 
theories on personality development for child and adolescent rearing, advance in 
technology influencing on personality development of children and adolescents, 
appropriate raising practice for children and adolescents in each stage of life, practice 
in providing counseling for parents on child and adolescent rearing for individual family 
and family group 

 

  



  ๔๐ มคอ.๒ 
 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว  ๒ (๒-๐-๔) 
SIPC 501 Family Psychology  

แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว พัฒนาการและรูปแบบของครอบครัว ระบบวงจรชีวิต
ครอบครัว ความรูlเก่ียวกับครอบครัวในดlานโครงสรlางและการทำหนlาท่ีของครอบครัว ลักษณะ
ครอบครัวท่ีปกติและผิดปกติ สถานการณHครอบครัวไทยในปêจจุบันท่ีเก่ียวขlองกับปêญหาสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ6น แนวทางการส6งเสริมและปäองกันปêญหาครอบครัว 

Concept of family, family development and family patterns, family life 
cycles, basic knowledge of family in terms of structure and functioning, family function 
and dysfunction, contemporary family issues concerning child and adolescent mental 
health, promotion and prevention practice for family problems 

 

 

ศรจด ๕๐๕ การฝùกอบรมผูQปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 505 Parent Training for Children Modification  

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวขlองกับการฝûกอบรมผูlปกครองเพื่อปรับพฤติกรรม 
เทคนิคการทำกลุ6ม ปêจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการใหlคำชม 
เทคนิคการใหlรางวัล เทคนิคการลงโทษ เทคนิคการเสริมแรงดlวยเบ้ียอรรถกรและระบบการสะสมแตlม 

Concepts, principles and theories concerning parent management 
training, group counseling techniques, basic principles of child behavioral management, 
communication skills, praise techniques, rewarding techniques, punishment techniques, 
token economy and point systems 

 

ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ;น และครอบครัว ๑ (๑-๐-๒) 
SIPC 506 Seminar in Children, Adolescents and Family  

การอ6านและวิพากษHงานวิจัยวิชาการที่เกี่ยวขlองกับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
การสัมมนาและร6วมวิพากษHประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว การทำโครงร6างการจัด
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนองคHความรูlดlานเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 

 Critical reading and appraisal in academic research related to child 
adolescent and family psychology, seminar and discussion making in child adolescent 
and family psychological issue, seminar forum related to child adolescent and family 
psychology 

  



  ๔๑ มคอ.๒ 
 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ;น และครอบครัว    ๒ (๐-๖-๐) 
SIPC 611 Practice in Child, Adolescent and Family Psychology  

การฝûกปฏิบัติงาน โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
หน6วยงานหรือองคHกรของรัฐท่ีเก่ียวขlองในการช6วยเหลือและดูแลเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ในบริบทของ
โรงเรียน โรงพยาบาล และหน6วยงานท่ีทำงานเก่ียวกับสุขภาพจิต  

Practicum  based on morals and ethics in related governmental agencies 
or organizations for children, adolescents and families in various contexts, school, 
hospital and mental health organization 
      

(๒) หมวดวิชาเลือก 

      

รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ;น  ๓ (๒-๒-๕) 
RAPC 555 Adolescent Mental Health  

การเจริญเติบโตและพัฒนาการดlานร6างกายและจิตสังคมในระยะวัยรุ6น สุขภาพจิต 
ปêญหาสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิตเวชศาสตรHของวัยรุ6น การประเมินและการช6วยเหลือวัยรุ6น
และครอบครัวสำหรับวัยรุ6นที่มีปêญหาสุขภาพจิต แนวทางการปäองกันปêญหาสุขภาพจิตและสรlางเสริม
สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ6น ปêญหาสุขภาพจิตของวัยรุ6นไทยในดlานอารมณHซึมเศรlาและการฆ6าตัวตาย 
ปêญหาการติดสารเสพติด ปêญหาพฤติกรรมกlาวรlาวและพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย และปêญหาพฤติกรรม
ทางเพศ ฝûกปฏิบัติการประเมินปêญหาสุขภาพจิตของวัยรุ6น การใหlคำปรึกษาสำหรับวัยรุ6นและครอบครัว
ของวัยรุ6น 

Physical and psychosocial growth and development during adolescence, 
mental health, mental health problems and psychiatric disorders in adolescents, 
evaluation and interventions for adolescents with mental health problems and their 
families, mental health prevention and promotion in adolescents, mental health 
problems in Thai adolescents, including depression and suicide, drug addiction, 
aggressive and risk- taking behaviors, inappropriate sexual behaviors, practice in 
evaluation for adolescents with mental health problems, counseling for adolescents 
and their families 

 

  



  ๔๒ มคอ.๒ 
 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

รมจด ๕๕๖ กลุ;มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ;น ๓ (๑-๔-๔) 
RAPC 556 Group Therapy for Children and Adolescents  

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวขlองกับพฤติกรรมกลุ6มและกลุ6มบำบัดสำหรับเด็ก
และวัยรุ6น  รูปแบบ ยุทธวิธี และเทคนิคการทำกลุ6มบำบัด ฝûกปฏิบัติการทำกลุ6มบำบัดเพื่อสรlางเสริม
สุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ6น ปäองกันปêญหาสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ6น การทำกลุ6มบำบัด
สำหรับเด็กและวัยรุ6นในโรงเรียน การทำกลุ6มบำบัดเด็กและวัยรุ6นที่เปtนโรคทางกาย การทำกลุ6มบำบัด
สำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมีปêญหาดlานอารมณHและพฤติกรรม 

Concepts, principles, and theories concerning group behaviors and group 
therapy for children and adolescents, type, strategy and technique of group therapy, 
practice in group therapy for promoting mental health and preventing mental health 
problems in children and adolescents, group therapy for children and adolescents in 
school, children and adolescents with medical illnesses, group therapy for children and 
adolescents with emotional and behavioral problems 

 
ศรจด ๕๐๒   การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ;น ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 502 Psychological Assessment for Children and Adolescents  

หลักการการประเมินทางจิตวิทยาและการทดสอบทางจิตวิทยา คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประเมินทางจิตวิทยา การตรวจสภาพจิต และการสัมภาษณHเด็กและ
วัยรุ6น การประเมินทางจิตวิทยาในดlานพัฒนาการ การประเมินเชาวนHปêญญา การประเมินดlานการเรียน 
การทดสอบสภาวะจิตใจ การทดสอบบุคลิกภาพ การทดสอบทางประสาทจิตวิทยา และการประเมินอ่ืน
ที่เกี่ยวขlอง การประยุกตHผลการประเมินเพื่อใหlความช6วยเหลือดlานการบำบัดเบื้องตlน การปäองกันและ
การส6งเสริมสุขภาพจิต  

Concept in psychology and psychological assessment and  psychological 
test, moral and ethics in psychological assessment, mental status examination  and 
clinical interviews for children and adolescents, psychological assessment consisting of 
the developmental tests , cognitive tests, achievement tests, projective tests and 
personality tests, neuropsychological tests and other related tests, application of test 
results in initial treatment, prevention and promotion in mental health 

 

  



  ๔๓ มคอ.๒ 
 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน  ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 503 Mental Health in School  

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตโรงเรียน  ระบบ กระบวนการ และทฤษฎีเพื่อส6งเสริม การ
ปäองกัน และพัฒนางานสุขภาพจิตโรงเรียนโดยตั้งอยู6บนหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ นโยบายและทิศทางของงานสุขภาพจิตโรงเรียนในประเทศไทยและต6างประเทศ การประยุกตH
องคHความรูl กระบวนการและทฤษฎีที่เกี่ยวขlองกับสุขภาพจิตในโรงเรียนไปใชlในการส6งเสริม ปäองกัน 
และฟõúนฟูสุขภาพจิตในโรงเรียน การคิดและสรlางนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตในโรงเรียน บทบาท
ของสหสาขาวิชาชีพและ ระบบการส6งต6อ 

Concepts of mental health in school, school system, process and theory 
for promotion and prevention and development in mental health in school based on 
morals and ethics considerations,  school mental health policies and directions in 
Thailand and other countries, application of the knowledge, process and theory of 
mental health in school for  mental health and rehabilitation, creativity and innovation 
for mental health in school, role of multidisciplinary team and referral system 

 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

ศรจด ๕๐๔ การช;วยเหลือเด็กและวัยรุ;นโดยใชQโรงเรียนเปeนฐาน               ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 504 School-Based Intervention for Children and Adolescents  

แนวคิดพื้นฐานในการช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นในโรงเรียน กระบวนการในการส6งเสริม 
ปäองกัน และพัฒนาความสามารถของเด็กและวัยรุ6นในโรงเรียนโดยอยู6บนหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ นโยบายและทิศทางในการช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นในโรงเรียนทั้งระบบทางดlาน
สาธารณสุขและการศึกษาในประเทศไทย การจัดแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล การบริหารจัดการช้ัน
เรียน และระบบการส6งต6อ 

Basic concepts for assisting children and adolescents in school, 
prevention and promotion process for developing the ability of children and 
adolescents in school based on morals and ethics, policies and strategies for assisting 
children and adolescents in school in both health and education system in Thailand, 
individualized educational plan (IEP), classroom management and referral system. 

            

ศรจด ๖๐๑ การใหQคำปรึกษาคู;สมรสและครอบครัว       ๓ (๑-๔-๔) 
SIPC 601 Marital and Family Counseling  

หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวขlองกับแนวคิด กระบวนการของการใหlคำปรึกษาคู6สมรสและ
ครอบครัว การเชื่อมโยงและประยุกตHความรูlเรื่องจิตวิทยาครอบครัวในการการประเมิน การใหlความ
ช6วยเหลือครอบครัวในลักษณะที่แตกต6างกันโดยตั้งอยู6บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ



  ๔๔ มคอ.๒ 
 
วิชาชีพครอบครัวแยกหรือหย6ารlาง ครอบครัวที่มีปêญหาบุคคลที่สาม ครอบครัวที่มีสมาชิกมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ ครอบครัวที่มีสมาชิกปπวยทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต ครอบครัวที่ติดสารเสพติด
และการพนัน ครอบครัวท่ีใชlความรุนแรง 

Basic concepts of process for marital and family counseling, applied 
related family psychology into clinical practice for assessment and intervention process 
in different context of family based on morals and ethics, separated family, divorced 
family, love affair family, sexual deviation family, physical and mental illness family, 
substance and gambling addiction family, violence family 

 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

 

ศรจด ๖๐๓ กลุ;มฝùกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ;นท่ีมีปoญหาพฤติกรรม  ๒ (๑-๒-๓) 
SIPC 603 Life Skills Training Groups for Children and Adolescents  

with Behavioral Problems 

 

หลักการและทฤษฎีในการทำกลุ6ม ทักษะชีวิตในเด็กและวัยรุ6น ทักษะชีวิตเด็กและ
วัยรุ6นท่ีมีปêญหาพฤติกรรม การจัดการปêญหาอารมณHและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ6น หลักการพ้ืนฐาน
กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมีปêญหาพฤติกรรม ค6ายบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น การประชุมกลุ6ม
ผูlปกครอง  

Concept and theories of group activities, life skills of child and 
adolescent, life skills of child and adolescents with behavioral problems, child and 
adolescent with behavioral problems management, basic concept of group therapy for 
child and adolescent with behavioral problems, therapeutic camp for child and 
adolescent, parents group meeting 

 
 

  



  ๔๕ มคอ.๒ 
 
ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

CFPC 512 Statistics for the Psychological Research  

บทนำสถิติทางจิตวิทยา การกระจายความถ่ี ตัวแปร หลักพื้นฐานของสถิติอนุมาน ค6า
มาตรฐาน ประชากรและกลุ6มตัวอย6าง ค6าเฉลี่ย ความแตกต6างของค6าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบค6าที การวิเคราะหHความแปรปรวน การวิเคราะหHความแปรปรวนร6วม สหสัมพันธH การวิเคราะหH
เชิงถดถอย  การวิเคราะหHเชิงถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหHตัวประกอบ โมเดลสมการโครงสรlาง การ
วิเคราะหHพหุระดับ การทดสอบไคสแควH การทดสอบนันพาราเมตริก 

Introduction to statistics of psychology, frequency distributions, variable, 
foundation of Inferential Statistics, z- scores, population and samples, means, means 
differences, hypothesis testing, t- Test, analysis of variance, analysis of covariance,  
correlation, regression analysis,  multiple regression analysis, factor analysis, structural 
equation model, multi-level analysis, Chi-Square Test, Nonparametric Tests 

 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

ดคพม  ๕๓๗ การส;งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย;างเปeนองค̂รวม ๒ (๑-๒-๓) 
CFHD  537 Holistic Approach to Early Intervention in Children with 

Special Needs  
 

การส6งเสริมพัฒนาการ เด็กพัฒนาการล6าชlา เด็กออทิสติกตามแนวทางใหม6 หลักการ 
DIR/ฟลอรHไทมH  พัฒนาการองคHรวม ความแตกต6างระบบประสาทของเด็ก สัมพันธภาพ แนวทางใหม6ใน
การสังเกตเด็ก และ ส6งเสริมการเรียนรูlในเด็กท่ีมีปêญหาการเรียน ประยุกตHท้ังท่ีบlานและโรงเรียน 

Developmental intervention for children with delay development and 
autism with the new theory of DIR/ Floortime philosophy, functional emotional 
development, brain-based individual differences, relationship-based model, new holistic 
approach to early identification and early intervention in children with learning disability, 
applied for home and school setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๔๖ มคอ.๒ 
 
ดคพม  ๕๓๙ เทคนิคการสรQางวินัยเชิงบวก ๒ (๒-๐-๔) 
CFHD  539 Positive Discipline Techniques  

กระบวนการทำงานสมองที่ทำใหlเกิดพฤติกรรม และกระบวนการรูlคิด ปêจจัยการเลี้ยง
ดู และสิ่งแวดลlอมที่ส6งผลต6อกระบวนการทำงานของสมอง จิตใจและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ความ
แตกต6างของการสรlางวินัยเชิงบวก และ การสรlางวินัยเชิงลบ เทคนิควันโอวันสHการสรlางวินัยเชิงบวก ท่ี
ใชlในการสรlางสิ่งแวดลlอมที่ปลอดภัย อบอุ6น และเคารพความรูlสึกกันและกันใหlกับเด็ก เทคนิควันโอ
วันสHการสรlางวินัยเชิงบวก ที่ใชlในการสรlางพฤติกรรมที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กท่ี
ไม6เหมาะสม  การประยุกตHเทคนิควันโอวันสHการสรlางวินัยเชิงบวก เพื่อส6งเสริมความสามารถทาง
อารมณH สังคม และกระบวนการคิดเชิงบริหาร 

The distributed brain processes in behaviors and cognition, the impact of 
nurture and environment on the process of brain, mind, and behaviors in children, the 
disfferences between positive discipline and negative discipline, 101s Positive discipline 
techniques for emotional support, 1 0 1 s positive discipline techniques for directing 
behaviors, the application of the 1 0 1 s positive discipline techniques for promoting 
social-emotional and executive function development 

 

  



  ๔๗ มคอ.๒ 
 

หน;วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดQวยตนเอง) 

ดคจด ๕๒๐ จิตวิทยาการเรียนรูQ ๒ (๒-๐-๔) 
CFPC 520 Psychology of Learning  

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวขlองกับจิตวิทยาการเรียนรูl จิตวิทยาการเรียนรูl
สมัยใหม6 การเรียนรูlในเด็กยุคใหม6 การเรียนรูlโดยใชlสมองเปtนฐานในเด็กและวัยรุ6น การเรียนรูlเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง สมองส6วนบริหารจัดการกับการเรียนรูlในเด็กและวัยรุ6น การประยุกตHทฤษฎีการเรียนรูl
แบบใหม6ในการส6งเสริมการเรียนรูlของเด็กและวัยรุ6น 
Concepts, principles and theories concerning psychological of learning, Modern 
psychological of learning, learning of new generation children, brain based learning in 
child and adolescent, transformative learning, executive function and learning in child 
and adolescent,  Application of new learning theory to promote learning of children 
and adolescents 

 

ดคจด ๕๒๑ การช;วยเหลือเด็กและวัยรุ;นโดยใชQชุมชนเปeนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
CFPC 521 Community-Based Intervention for Children and 

Adolescents 

 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที ่เกี ่ยวขlองกับชุมชน นโยบายและทิศทางของการ
ช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นในชุมชนของประเทศไทย เด็กและวัยรุ6นในชุมชน บทบาทของชุมชนกับการ
พัฒนาเด็กและวัยรุ 6น การจัดกิจกรรมเด็กในชุมชน การจัดกิจกรรมวัยรุ 6นในชุมชน บทบาททีมสห
วิทยาการกับการช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นในชุมชน การประเมินชุมชน และระบบการส6งต6อ 

Concepts, principles and theories concerning community, policies and 
directions assisting child and adolescent in community of Thailand, child and adolescent 
in communities setting, role of community for child and adolescent development, 
community-based activities for children , community-based activities for adolescent,  
multidisciplinary team and community-based assisting for child and adolescent, 
community assessment and referral system 

 

(๔) วิทยานิพนธ̂ 

 

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธ̂ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

GRPC 698 Thesis  

การวิจัยดlานสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ6น และครอบครัวที่ถูกตlองตามจริยธรรมของการวิจัย 
โดยความเห็นชอบของอาจารยHที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธH การเขียนวิทยานิพนธH 



  ๔๘ มคอ.๒ 
 
การเขียนบทความวิชาการจากผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร6 การเผยแพร6ผลงานวิจัยอย6างถูกตlองตาม
จริยธรรม 

Research in child, adolescent and family psychology, according to ethic 
principles and acceptance by thesis adviser and committee, writing and publishing 
research in standard journal or academic publication or presenting in academic 
conference, ethics of publication of research 



  ๔๙ มคอ.๒ 
 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย̂ประจำหลักสูตร  

 

อาจารยประจำหลักสูตร 

๑.  ช่ือ รองศาสตราจารยH นพ. ชาญวิทยH พรนภดล 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๖ 

Diploma 
Child and Adolescent 
Psychiatry 

Washington University, USA ๒๕๔๓ 

Diploma 
Psychiatry and 
Neurology 

Washington University, USA ๒๕๔๒ 

พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๑ 
 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

สมาธิส้ัน, การติดเกม, การติดส่ือสังคมออนไลนH, แบบคัดกรอง 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Pornnoppadol C, Ladawan na Ayudhaya S, Phoasavasdi C, Surapongphiwattana T. 
Development of Game Addiction Protection Scale (GAME-P). J Psychiatr Assoc Thailand. 
2017; 62(1): 3-16. 

๒. Jongrakthanakij N, Pornnoppadol C, Punyapas S. Reliability and Validity of the 
Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS)-Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand. 2017; 62(3): 
189-200. 

๓. Ketumarn P, Hataiyusuk S, Pornnoppadol C, Apinuntavech S. Prevalence and 
Factors Associated with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Male Juvenile Delinquent 
of Metta Remand Home. J Psychiatr Assoc Thailand 2016; 61(1): 27-39. 



  ๕๐ มคอ.๒ 
 

๔. Bussaratid S, Atsariyasing W, Wannarit K, Pukrittayakami P, Hosiri T, Wiwatwararom 
N, Pornnoppadol C. Reliability and Validity Study of Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) 
Screener v1.1 Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand. 2016; 61(2): 145-154. 

๕. Punyapas S, Pornnoppadol C, Boon-yasidhi V, Likhitkiatikhachorn P. Reliability and 
Validity of Weiss Functional Impairment Rating Scale (WFIRS)-Thai version in Children and 
Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Psychiatr Assoc Thailand. 2015; 
60(2):111-126.  

๖. Kolkijkovin V, Wisitpongaree C, Techakasem P, Pornnoppadol C, 
Supawattanabodee B. Computer Game Addiction: Risk and Protective Factors in Students in 
Dusit District, Bangkok. Vajira Med J. 2015; 59(3): 1-13. 

๗. Pornnoppadol C, Sornpaisarn B, Khamklieng K, Pattana-amorn S. The Development 
of Game Addiction Screening Test (GAST). J Psychiatr Assoc Thailand. 2014; 59(1): 3-14. 

๘. Rohitsuk W, Hasdinrat M, Sornpaisarn B, Apinuntawed S, Pornnoppadol C. A 
Qualitative Study to Evaluate Effectiveness of the Multi-Systematic School-Based 
Intervention Program for Helping Children with Game Addiction. J Psychiatr Assoc 
Thailand. 2014; 59(3): 231-244.  

๙. Pornnoppadol C, Piyasilp V, Jittorn J. Chanpen S. The Development of Screening 
Scales for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Thai Children and Adolescents 
Age of 3-18 Years J Psychiatr Assoc Thailand.  2014; 59(4): 335-354. 

๑๐. Pornnoppadol C, Wittoon N, Chanpen S. Reliability and Validity of Thai Version of 
the Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Revised (DICA-R-P and DICA-R-A): for 
Diagnosis of Mood Disorders in Children and Adolescents. J Psychiatr Assoc Thailand.  2013; 
58(2): 135-146. 

 
หนังสือ ตำรา 

๑. ชาญวิทยH พรนภดล. โรคสมาธิสั ้น (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; ADHD). ใน: 
นันทวัช สิทธิรักษH, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธิ์ ปเนต ผูlกฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, พนม 
เกตุมาน, บรรณาธิการ. จิตเวช ศิริราช DSM-5. ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. หนlา ๔๖๙-๔๘๔. 

๒. ชาญวิทยH พรนภดล. โรคการเรียนรูlบกพร6อง (Specific Learning Disorder; SLD). ใน: นันทวัช 
สิทธิรักษH, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธิ์ ปเนต ผูlกฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, พนม เกตุมาน, 
บรรณาธิการ. จ ิตเวช ศิร ิราช DSM-5. ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศ ิร ิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. หนlา ๕๐๗-๕๑๖. 



  ๕๑ มคอ.๒ 
 

๓. ชาญวิทยH พรนภดล, เอษรา วสุพันธHรจิต. การเสพติดอินเทอรHเน็ต (Internet Use Disorder). ใน: 
นันทวัช สิทธิรักษH, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธิ์ ปเนต ผูlกฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, พนม 
เกตุมาน, บรรณาธิการ. จิตเวช ศิริราช DSM-5. ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล: ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. หนlา ๕๖๑-๕๗๖. 

๔. ชาญวิทยH พรนภดล, พิชญา ตันธนวิกรัย. การคัดกรองเด็กติดสื่อและอินเทอรHเน็ต. ใน: พงษHศักด์ิ 
นlอยพยัคฆH, วินัดดา ป}ยะศิลปñ, วันดี นิงสานนทH, ประสบศรี อึ้งถาวร บรรณาธิการ. Guideline in Child 
Health Supervision. กรุงเทพฯ: สรรพสาร จำกัด, ๒๕๕๗. หนlา ๑๙๔-๒๐๔. 

ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การบำบัดดูแลเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๖๐๑ การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๕ การฝûกอบรมผูlปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๐๑ การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๖๐๓ กลุ6มฝûกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมี

ปêญหาพฤติกรรม 
๒ (๑-๒-๓) 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
  



  ๕๒ มคอ.๒ 
 
๒.  ช่ือ รองศาสตราจารยH นพ. ศิริไชย หงษHสงวนศรี 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๑ 
ว.ว. กุมารเวชศาสตรH  แพทยสภา ๒๕๓๘ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๒ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

Attention-deficit/hyperactivity disorder, Disruptive behavior disorder, Computer game 
addiction, Internet addiction, Moral development, Adolescent mental health, Group therapy 
for children, adolescents and family 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Charatcharungkiat N, Hongsanguansri S, Alfonso CA, Olarte SW. Psychotherapy 
Practice Among Child And Adolescent Psychiatrists In Thailand. ASEAN J Psychiatry. 2016; 
17(2): 227-38. 

๒. Charoenwongsak W, Kinorn P, Hongsanguansri S. Parenting Styles in Children and 
Adolescents With Substance Use Disorders: A Study from The Princess Mother National 
Institute On Drug Abuse Treatment, Thailand. ASEAN J Psychiatry. 2017; 18(2): 162-73. 

๓. Kaewpradub N, Kiatrungrit K, Hongsanguansri S, Pavasuthipaisit C. Association 
Among Internet Usage, Body Image and Eating Behaviors of Secondary School Students. 
Shanghai Arch Psychiatry. 2017; 29(4): 208-217. 

๔. Kiatrungrit K, Putthisri S, Hongsanguansri S, Wisajan P, Jullagate S. Validity and 
Reliability of Adult ADHD Self-Report Scale Thai Version (ASRS-V1.1 TH). Shanghai Arch 
Psychiatry. 2017; 29(4): 218-227. 

๕. Suphasawat A, Hongsanguansri S, Seree P, Rotjananirunkit O. The Study of Internet 
Use and Academic Achievement of Elementary Students in Bangkok. J Educ Dev Psychology. 
2016; 6(2):71-83. 



  ๕๓ มคอ.๒ 
 

๖. Sawasdisutha P, Hongsanguansri S. Coping Mechanisms among High School 
Students in Bangkok. J Psychiatr Assoc Thailand. 2016; 61(1): 41-52. 

๗. Kiatrungrit K, Hongsanguansri S. Cross-sectional study of use of electronic media by 
secondary school students in Bangkok, Thailand. Shanghai Arch Psychiatry. 2014; 26(4): 216-
26. 

๘. Hongsanguansri S. Antidepressants for children and adolescents. Shanghai Arch 
Psychtr. 2013; 25: (In press) 

๙. ศิริไชย หงษHสงวนศรี. Helping adolescents cope with stress. วารสารระบบบริการปฐมภูมิ
และเวชศาสตรHครอบครัว. ๒๕๕๖; ๓: ๕๔-๖๒. 
 

ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
รมจด ๕๕๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับจิตวิทยา

เด็ก วัยรุ6นและครอบครัว 
๑ (๑-๐-๒) 

รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ6น  ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๖ กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น  ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ6น  ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๖ กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น  ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 

  



  ๕๔ มคอ.๒ 
 
๓.  ช่ือ รองศาสตราจารยH พญ. สุพร อภินันทเวช 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตรHครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๔ 
M.D.  Lyceum Northwestern College of 

Medicine, Philippines 
๒๕๓๓ 

วท.บ. สาธารณสุขศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 
 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

๑. School Mental Health 
๒. Community psychiatry 
๓. Family psychology and intervention 
๔. Problem Adolescent behaviors: Teenage pregnancy, Gambling 

 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Ketumarn P, Hataiyusuk S, Pornnoppadol C, Apinuntavech S. Prevalence and Factors 
Associated with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Male Juvenile Delinquent of Metta Remand 
Home. J Psychiatr Assoc Thailand. 2016; 61 (1): 27-39. 

๒. พรวลี นิ ่มสุวรรณ, ป}ยะธิดา ขจรชัยกุล, ศุภชัย ป}ติกุลตัง, สุพร อภินันทเวช. ผลของการจัด
ประสบการณHทางวิทยาศาสตรHต6อความฉลาดทางอารมณHในเด็กปฐมวัย. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
บูรพา. ๒๕๕๘; ๑๐ (๑): ๑๐๗-๑๑๖. 

๓. Wongniyom K, Apinuntavech S. The Prevalence and Associated Factors of Depression in 
Teenage Pregnancy at Siriraj Hospital. J Psychiatr Assoc Thailand. 2014; 59(3): 195-205. 

๔. วัจนินทรH โรหิตสุข, มะลิรมยH หัสดินรัตนH, บัณฑิต ศรไพศาล, สุพร อภินันทเวช, ชาญวิทยH พรนภดล. การ
วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือช6วยเหลือเด็ก
ติดเกม. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๕๗; ๕๙ (๓): ๒๓๑-๒๔๔. 
 

 



  ๕๕ มคอ.๒ 
 
หนังสือ ตำรา 

๑. สุพร อภินันทเวช. ระบบใหlความช6วยเหลือผูlไดlรับผลกระทบจากการพนัน. จากความรูlสู6การสรlาง
รูปธรรม. กรุงเทพมหานคร:บริษัทสหมิตรพรินต้ิงแอนพับลิชช่ิง จำกัด; ๒๕๕๘. 
 ๒. สุพร อภินันทเวช, พัชรินทรH เสรี, มะลิรมยH หัสดินรัตนH, สุพัตรา วัฒนานนทH, ชาญวิทยH พรนภดล.
บรรณาธิการ. สุขภาพจิตโรงเรียน คู6มือการดูแลช6วยเหลือนักเรียนที่มีความตlองการพิเศษในโรงเรียนเรียนร6วม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:หlางหุlนส6วนจำกัด ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. 
 ๓. สุพร อภินันทเวช. Psychological factor affecting medical condition. ใน: นันทวัช สิทธิรักษH, 
กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธ์ิ, ปเนต ผูlกฤติยามี, สุพร อภินันทเวช, พนม เกตุมาน บรรณาธิการ. 
จิตเวชศิริราช DSM5. พิมพHคร้ังท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร:หlางหุlนส6วนจำกัด ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. 
หนlา ๔๔๕-๔๕๔. 
 ๔. สุพร อภินันทเวช. Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder. ใน: นันทวัช สิทธิ
รักษH, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธ์ิ, ปเนต ผู lกฤติยามี, สุพร อภินันทเวช, พนม เกตุมาน
บรรณาธิการ. จิตเวชศิริราช DSM5. พิมพHครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร:หlางหุlนส6วนจำกัด ประยูรสาสHนไทยการ
พิมพH; ๒๕๕๘. หนlา ๔๘๕-๔๙๖. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การบำบัดดูแลเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๖๐๑ การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๐๓ กลุ6มฝûกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมี

ปêญหาพฤติกรรม 
๒ (๑-๒-๓) 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 



  ๕๖ มคอ.๒ 
 
๔.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH นพ. คมสันตH เกียรติรุ6งฤทธ์ิ          
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๕๕ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙ 

 

สังกัด    ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

ADHD, Child and adolescent media use. 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Tantipanjaporn P, Kiatrungrit K. Factors associated with medication adherence in 
adolescents with ADHD. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2016; 61 (2):131-
144. 

๒. Anusornpornperm B, Kiatrungrit K. The Association between Emotional Quotient 
and Bully Behaviors in Secondary School in Bangkok. J Psychiatr Assoc Thailand. 2015; 60 (3): 
181-192. 

๓. Kiatrungrit K, Hongsanguansri S. Cross-sectional study of use of electronic media by 
secondary school students in Bangkok, Thailand. Shanghai Archives of Psychiatry. 2014; 26(4): 
216-225.  

 
หนังสือ ตำรา 

๑. Honqsanguansri S, Kiatrungrit K. Attention-deficit/hyperactivity disorder. In: Lotrakul 
M, Psukanich P, editors. Ramathibodi Essential Psychiatry. 4th edition. Bangkok: Department 
of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital: 2015. page 541-552. 

๒. Chittaropas P, Kiatrungrit K. Other Conditions That May Be a Focus of Clinical 
Attention. In: Lotrakul M, Psukanich P, editors. Ramathibodi Essential Psychiatry. 4th edition. 
Bangkok: Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital: 2015. page 
561-570. 

 



  ๕๗ มคอ.๒ 
 

๓. Child and Adolescent Psychiatric Soceity of Thailand. Using internet in children 
and adolescents, Guidebook for parent. Media Zone Printing Co.,ltd. 2014 

๔. Child and Adolescent Psychiatric Soceity of Thailand. Playing computer games in 
children and adolescents, Guidebook for parent. Media Zone Printing Co.,ltd. 2014 
 

ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
รมจด ๕๕๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับจิตวิทยา

เด็ก วัยรุ6น และครอบครัว 
๑ (๑-๐-๒) 

รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ6น  ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๖ กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น  ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

  



  ๕๘ มคอ.๒ 
 
๕.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH พญ. พลิศรา  ธรรมโชติ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น   แพทยสภา ๒๕๕๑ 
พ.บ. แพทยศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 

 
สังกัด   ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

Child maltreatment, risk taking behavior in adolescents, psychotherapy for children, 
adolescents and family, group therapy for children and adolescents 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Jengtee S, Augsusingha P, Aimarom C, Plitpaonkarnpim A, Vallipakorn SA. The 
study of familial history and associated risks of sexually abused children at Ramathibodi 
Hospital. J Med Assoc Thai. 2014; 97(9): 923–931. 

๒. สายทิพยH เจ็งที, มนฤดี โชคประจักษHชัด, โยธิน คำแสง, พลิศรา อังศุสิงหH. วิธีการเล้ียงดูลูกของพ6อ
แม6เด็กท่ีถูกทารุณทางเพศมีความสัมพันธHกับความปลอดภัยของเด็ก. รามาธิบดีเวชสาร ๒๕๕๗; ๓๗: ๑๙-๒๖. 

๓. ปวีณา แพพานิช, พลิศรา อังศุสิงหH. ความสัมพันธHระหว6างความรูlสึกมีคุณค6าในตนเองกับการมี
เพศสัมพันธH ในวัยเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตlน. รามาธิบดีเวชสาร ๒๕๕๖; ๓๖: ๑๓๓-๑๔๒. 
 

หนังสือ ตำรา 

๑. พลิศรา อังศุสิงหH, ศิริไชย  หงษHสงวนศรี. โรคทางจิตเวชของเด็กและวัยรุ6น. ใน: มาโนช หล6อตระกูล, 
ปราโมทยH  สุคนิชยH, บรรณาธิการ. จิตเวชศาสตรHรามาธิบดี ฉบับพิมพHครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: บียอนดH เอ็นเทอรH
ไพรซH; ๒๕๕๕. หนlา ๔๕๒-๗๑. 

๒. พลิศรา อังศุสิงหH. Tic disorder. ใน: มาโนช หล6อตระกูล, ปราโมทยH สุคนิชยH, บรรณาธิการ. จิตเวช
ศาสตรHรามาธิบดี  ฉบับพิมพHคร้ังท่ี ๓. กรุงเทพฯ: บียอนดH เอ็นเทอรHไพรซH; ๒๕๕๕. หนlา ๔๗๙-๘๖. 

๓. พลิศรา อังศุสิงหH. พฤติกรรมเส่ียง. ใน: มาโนช หล6อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ, นิดา ล้ิมสุวรรณ, 
บรรณาธิการ. ตำราพฤติกรรมศาสตรHทางการแพทยH. กรุงเทพฯ : บียอนดH เอ็นเทอรHไพรซH; ๒๕๕๕. หนlา ๗๙-๘๘.  



  ๕๙ มคอ.๒ 
 
 

ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
รมจด ๕๕๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสำหรับจิตวิทยาเด็ก ๑ (๑-๐-๒) 
รมจด ๕๕๖ กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๑-๔-๔) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ6น  ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๖ กลุ6มบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ6น  ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 



  ๖๐ มคอ.๒ 
 
๖.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH นพ. วัลลภ อัจสริยะสิงหH 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๕๓ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

Attention-deficit/hyperactivity disorder, Adolescent mental health, 
Group therapy for children and adolescents 

 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. สนทรรศ บุษราทิจ, วัลลภ อัจสริยะสิงหH, กมลพร วรรณฤทธ์ิ, ปเนต ผูlกฤตยาคามี, ฑิฆัมพร หอสิร, 
ณัฐวสา วิวัฒนHวรารมณH, ชาญวิทยH พรนภดล. การศึกษาความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม Adult 
ADHD Self-Report Scale (ASRS) screener V1.1 ฉบับภาษาไทย. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. 
๒๕๕๙; ๖๑ (๒): ๑๔๕-๑๕๔. 

๒. Atsariyasing W, Goldman MB. A systematic review of the ability of urine 
concentration to distinguish antipsychotic- from psychosis-induced hyponatremia. Psychiatry 
Res. 2014; 217 (3): 129-33. 

๓. Ittasakul P, Archer A, Kezman J, Atsariyasing W, Goldman MB. Rapid re-challenge with 
clozapine following pronounced myocarditis in a treatment-resistance schizophrenia patient. 
Clin Schizophr Relat Psychoses. 2013; 18: 1-11. 
 

หนังสือ ตำรา 

๑. Atsariyasing W, Goldman MB. The role of neuropeptides in schizophrenia. In: Schulz 
SC, Green MF, Nelson KJ, editors. Schizophrenia and Psychotic Spectrum Disorders. New York: 
Oxford University Press; 2016. P.185-204. 

๒. วัลลภ อัจสริยะสิงหH. ปêญหาผูlปπวยท่ีดูแลยาก (Difficult Patient). ใน: นันทวัช สิทธิรักษH, กมลเนตร 
วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธ์ิ, ปเนต ผูlกฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, พนม เกตุมาน, บรรณาธิการ. จิตเวช 



  ๖๑ มคอ.๒ 
 
ศิริราช DSM-5. พิมพHคร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ: โครงการตำราศิริราช. ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. หนlา 
๒๕๑-๒๕๘. 

๓. วัลลภ อัจสริยะสิงหH. โรคความผิดปกติของการปรับตัว (Adjustment Disorder). ใน: นันทวัช สิทธิ
รักษH, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณฤทธ์ิ, ปเนต ผูlกฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, พนม เกตุมาน, 
บรรณาธิการ. จิตเวช ศิริราช DSM-5. พิมพHคร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ: โครงการตำราศิริราช. ประยูรสาสHนไทยการ
พิมพH; ๒๕๕๘. หนlา ๔๓๑-๔๔๓. 

๔. Atsariyasing W, Goldman MB. Management of medication-related adverse effects. In: 
Janicak PG, Marder SR, Tandon R, Goldman M, editors. Schizophrenia: Recent Advances in 
Diagnosis and Treatment. New York: Springer; 2014. P. 225-262. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การบำบัดดูแลเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๖๐๑ การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  
ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๕ การฝûกอบรมผูlปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๐๑ การใหlคำปรึกษาคู6สมรสและครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) 
ศรจด ๖๐๓ กลุ6มฝûกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมี

ปêญหาพฤติกรรม 
๒ (๑-๒-๓) 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
  



  ๖๒ มคอ.๒ 
 
๗. ช่ือ  อาจารยH ดร. พัชรินทรH เสรี   

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

กศ.ด. การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๕๒ 
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๓ 
พย.บ. พยาบาลศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

 
สังกัด   สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

๑. งานสุขภาพจิตโรงเรียน (School  Mental Health) หรืองานที่เกี่ยวขlองกับการช6วยเหลือเด็กใน
โรงเรียน 

๒. งานวิจัยและงานท่ีใหlบริการช6วยเหลือเก่ียวกับเด็กท่ีมีความตlองการพิเศษทุกประเภท 
๓. การจัดการเรียนการสอนหรือการใหlความช6วยเหลือเด็ก Learning disability(disorder) 
๔. การบริการและช6วยเหลือเด็กในชุมชน 
๕. ตlนทุนชีวิต 

 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. แกมแกlว โบษกรนัฎ, พัชรินทรH เสรี, สุพร อภินันทเวช, บัญญัติ ยงย6วน. การศึกษาปêญหา
สุขภาพจิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปwท่ี ๔-๖ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต6างกัน ในโครงการสุขภาพจิต
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตรH มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. ๒๕๖๐; ๑๒(๑): ๔๖-๕๘. 

๒. Suphasawat A, Hongsanguansri S., Seree P., Rotjananirunkit O. The Study of 
Internet Use and Academic Achievement of Elementary Student in Bankok. Journal of 
Education and Developmental Psychology. 2016; 6(2): 71-83. 

๓. Sirinadda Punyapas, Kamolvisa Techapoonpon, Jariya Tarugsa, Patcharin Seree. 
Knowledge and Attitude about Learning Disorders among Parents. J Psychiatr Assoc Thailand. 
2015; 60(3): 157-168. 

 
  



  ๖๓ มคอ.๒ 
 
หนังสือ ตำรา 

๑. สุพร อภินันทเวช, พัชรินทรH เสรี, มะลิรมยH หัสดินรัตนH, สุพัตรา วัฒนานนทH และชาญวิทยH พร
นภดล. บรรณาธิการ. สุขภาพจิตโรงเรียน: คู6มือการดูแลช6วยเหลือนักเรียนที่มีความตlองการพิเศษในโรงเรียน
ร6วม สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพ: หlางหุlนส6วนจำกัดประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. 

๒. พัชรินทรH เสรี. ปêญหาการเรียน. ใน: นันทวัช สิทธิรักษH, กมลเนตร วรรณเสวก, กมลพร วรรณ
ฤทธิ์, ปเนต ผูlกฤตยาคามี, สุพร อภินันทเวช, พนม เกตุมาน, บรรณาธิการ. จิตเวช ศิริราช DSM-5. พิมพH
คร้ังท่ี ๑. กรุงเทพฯ: โครงการตำราศิริราช. ประยูรสาสHนไทยการพิมพH; ๒๕๕๘. หนlา ๓๑๑-๓๒๕. 

๓. พัชรินทรH เสรี. ปฐมวัย:ช6วงวัยทองของการสรlางความเท6าเทียม. ใน: สุริยเดว ทรีปาตี, วิมลทิพยH 
มุสิกพันธH, แกlวตา นพมณีจำรัสเลิศ, คมสันตH เกียรติรุ6งฤทธ์ิ, บัญญัติ ยงย6วน, พัชรินทรH เสรี, ลัดดา เหมาะสุวรรณ
, อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพH. คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย. นครปฐม: บริษัท บีเคเค โปร จำกัด; ๒๕๕๙. หนlา ๑๕๑-
๑๖๓.  

 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๓ (๒-๒-๕) 
ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดlานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การบำบัดดูแลเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

    
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๒๐ จิตวิทยาการเรียนรูl ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๒๑  การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlชุมชนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๔ การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlโรงเรียนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๕ การฝûกอบรมผูlปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๐๓ กลุ6มฝûกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมี

ปêญหาพฤติกรรม 
๒ (๑-๒-๓) 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๐-๖-๐) 
บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธH   ๑๒ (๐-๓๖-๐) 



  ๖๔ มคอ.๒ 
 
 
อาจารย̂ประจำ 

๑.  ช่ือ รองศาสตราจารยH ดร.นพ. ชัชวาลยH ศิลปกิจ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D.  Epidemiological 
Psychiatry 

University of London, U.K ๒๕๕๑ 

ว.ว. จิตเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๓๓ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Silpakit C, Silpakit O, Chomchuen R. Mindfulness-Based Relapse Prevention Program 
for Alcoholism: A Case-Control Study. Siriraj Medical Journal. 2016;67(1):8-13. 

๒. Silpakit C, Silpakit O, Chomchuen R. The validity study of the mindset assessment 
scale. Journal of Mental Health of Thailand. 2015;23:166-74. 

๓. Silpakit C, Silpakit O, Chomchuen R. Mindfulness-Based Relapse Prevention Program 
for Alcoholism: A Case-Control Study. Siriraj Medical Journal. 2015;67:14-9. 

๔. Silpakit O, Silpakit C, Chomchuen R. Psychometric study of the Thai version of Zarit 
Burden Interview in psychiatric caregivers. Journal of Mental Health of Thailand. 2014;22:12-
24. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 



  ๖๕ มคอ.๒ 
 
 

๒.  ช่ือ รองศาสตราจารยH ดร.นพ. นันทวัช สิทธิรักษH 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

Postdoctora
l-Fellowship 

Substance Dependence 
and Family Study 

Washington University School of 
Medicine, USA 

๒๕๔๕ 

ว.ว. จิตเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๓๙ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. วรภัทร รัตอาภา, นันทวัช สิทธิรักษH, พรจิรา ปริวัชรากุล, ณัฎฐา สายเสวย, กนกวรรณ ล้ิมศรีเจริญ
, ลักขณา ทองโชติ, เพชรรัตนH คุมขัน, นราทิพยH สงวนพานิช, พนม เกตุมาน. การวินิจฉัยปêญหาท่ีเกิดจากการใชl
สุราในหน6วยตรวจโรคจิตเวชต่ำกว6าท่ีควรจะเปtน. จดหมายเหตุทางแพทยH แพทยสมาคมแห6งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภH. ๒๕๕๗; ๙๗ (๔): ๔๓๙-๔๔๖. 

๒. วินัดดา ป}ยะศิลปñ, ธนวรรณ ธรรมวาสี, ลักขณา ทาศรี, พีระยุทธ ไชยคุณ, พนม เกตุมาน, ณัทธร 
พิทยรัตนHเสถียร, นันทวัช สิทธิรักษH, ศิริรัตนH อุฬารตินนทH. คุณภาพชีวิต ความสุขและภาวะซึมเศรlาของนักเรียน
ท่ีอยู6ในพ้ืนท่ีประสบภัยหลังเหตุการณHสึนามิ ๖ ปw ณ อ.ตะก่ัวปπา จ.พังงา ประเทศไทย. จดหมายเหตุทางแพทยH 
แพทยสมาคมแห6งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภH. ๒๕๕๗; ๙๗ (๖): ๔๗-๕๑. 

๓. พนม เกตุมาน, นันทวัช สิทธิรักษH, กอบหทัย สิทธิรณฤทธ์ิ,กนกวรรณ ล้ิมศรีเจริญ, ปเนต ผูlกฤตยา
คามี, กมลพร วรรณฤทธ์ิ. ปêญหาทางสุขภาพจิตท่ีพบในนักศึกษาแพทยHศิริราชท่ีไม6สำเร็จการศึกษา ต้ังแต6ปw
การศึกษา. ๒๕๒๕-๒๕๕๐. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๕๖; ๕๘ (๓): ๒๗๑-๒๘๒. 

 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 



  ๖๖ มคอ.๒ 
 

ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 
๓.  ช่ือ รองศาสตราจารยH นพ. ปราโมทยH สุคนิชยH 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว.  จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๔ 
ว.ว. จิตเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๓๕ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรH โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Chittiwan S, Sukanich P. Relationship between Facebook addiction and abnormal 
eating attitudes and behaviors among female adolescents in Patumthani province, Thailand. J 
Psychiatr  Assoc Thailand. 2017; 62 (2): 117-28. 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
  
  



  ๖๗ มคอ.๒ 
 
๔.  ช่ือ รองศาสตราจารยH นพ. มนัท สูงประสิทธ์ิ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว.  จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ว.ว. กุมารเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๔๐ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรH โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Leelavadee Pinitpaitoon, Manas Soongprasit. Access to Psychiatric Service in 
Students with Reading or Spelling Problems. J Psychiatr Assoc Thailand 2017; 62(2): 107-16. 

๒. Soongprasit M, Tongpoung P. Intelligence Quotient in Children and Adolescent with 
Reading Disorder. J Psychia Assoc Thailand 2014; 59(2): 87-96. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 

  



  ๖๘ มคอ.๒ 
 
๕.  ช่ือ รองศาสตราจารยH พญ. สุวรรณี พุทธิศรี 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว.  จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๕ 
ว.ว. กุมารเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๔๐ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรH โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Jareeporn  Jinpanyakul, Suwannee  Putthisri. Factors associated with Quality of Life 
among High School Students in the Unrest of Narathiwat Province. J Psychiatr Assoc Thailand 
2018; 63(1): 21-32. 

๒. Benchalak Maneeton, Suwannee Putthisri, Narong Maneeton, Pakapan Woottiluk, 
Sirijit Suttajit, Chawanun Charnsil, Manit Srisurapanont. Quetiapine monotherapy versus 
placebo in the treatment of children and adolescents with bipolar depression: a systematic 
review and meta-analysis. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2017; 13: 1023–32. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 

  



  ๖๙ มคอ.๒ 
 
๖.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH พญ. นิดา ล้ิมสุวรรณ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว.  จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๕๓ 
พ.บ. แพทยศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย ๒๕๔๙ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. สุชาวดี พงศHธนวิสุทธ์ิ, นิดา ลิ้มสุวรรณ. ผลตอบรับจากครอบครัวเกี่ยวกับคุณสมบัติของทีมสะทlอน
กลับในครอบครัวบำบัดโรงพยาบาลรามาธิบดี. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๖๑; ๖๓ (๑): 
๖๕-๗๖. 

๒. อธิชาดา อธิพงษHอาภรณH, นิดา ลิ้มสุวรรณ. สาเหตุของการขาดการติดตามการรักษาอย6างต6อเนื่อง
ในผูlปπวยโรคสมาธิส้ันวัยเด็กและวัยรุ6น. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๖๑; ๖๓ (๑): ๓๓-๔๖. 

๓. นิดา ลิ้มสุวรรณ, ภัทรพร วิสาจันทรH. ลักษณะทางคลินิกของโรคสมาธิสั้นในวัยผูlใหญ6. วารสาร
สมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๖๐; ๖๒ (๒): ๑๓๙-๑๔๘. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุ6น ๒ (๑-๒-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 

  
  



  ๗๐ มคอ.๒ 
 
๗.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH ดร. บัญญัติ ยงย6วน 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ปช.ด.  ประชากรศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
กศ.ม.  จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๓๐ 
กศ.บ.  การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๗ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. นันทนัช สงศิริ, สุจินดา ย6องจีน และบัญญัติ ยงย6วน. ผลของกิจกรรมการละเล6นไทย ที่มีต6อการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตรH มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรH วิทยาเขต
ปêตตานี. ๒๕๖๐; ๒๘ (๑): ๒๕-๓๔. 

๒. บัญญัติ ยงย6วน, สุรชัย มีชาญ, อธิวัฒนH เจ่ียวิวรรธนHกุล, พชร สุวรรณภาชนH, สุจินดา ย6องจีน, นันท
นัช สงศิริ และสุริยาพร จันทรHเจริญ. การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาวะทางวัฒนธรรมระดับชุมชน. วารสารศิลป
ศาสตรH มหาวิทยาลัยสงขลานคริทรH วิทยาเขตหาดใหญ6. ๒๕๕๙; ๘ (๑): ๑๑๓-๑๓๓. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษยH ๒ (๒-๐-๔) 
ดคพม ๕๓๕ การประยุกตHคอมพิวเตอรHในทางสถิติ ๒ (๒-๐-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

  



  ๗๑ มคอ.๒ 
 
๘.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D.  Early Childhood 
Education 

Old Dominion University, USA ๒๕๕๒ 

M.S.  Early Childhood 
Education 

Old Dominion University, USA ๒๕๔๖ 

สส.บ.  สังคมสงเคราะหHศาสตรH มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ๒๕๔๔ 
 

สังกัด     สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑.  Thanasetkorn, P., Chumchua, V. Suttho, J., & Chutabhakdikul, N. The preliminary 
research study on the impact of the 101s: A guide to positive discipline parent training on 
parenting practices and preschooler’s executive function. ASIA-PACIFIC Journal of Research in 
Early Childhood Education. 2015; 9(1): 65-89. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
ดคพม ๕๓๙ เทคนิคการสรlางวินัยเชิงบวก ๒ (๒-๐-๔) 

  
  



  ๗๒ มคอ.๒ 
 
๙.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH ดร. วิมลทิพยH มุสิกพันธH 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด.  ประชากรศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 
วท.ม.  เศรษฐศาสตรHทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรH ๒๕๓๗ 
ศศ.บ.  รัฐศาสตรH มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๖ 
สส.บ.  สังคมสงเคราะหHศาสตรH มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH ๒๕๔๔ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Benjamaporn Bootsriphum, Suratsawadi Ditsakul, Wimontip Musikaphan, 
Chompunuch Pongjit, Vichita Ractham, Ornlatcha Sivaruk and Tippanart Vichayanrat. (2015). 
University–Accreditation brand alliance: The effects of the alliance message on the university’s 
brand evaluations. UTCC International Journal of Business and Economics. 2015; 7 (2): 117-
194. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษยH ๒ (๒-๐-๔) 
ดคพม ๕๓๕ การประยุกตHคอมพิวเตอรHในทางสถิติ ๒ (๒-๐-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

  
ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

 
  



  ๗๓ มคอ.๒ 
 
๑๐.  ช่ือ  ผูlช6วยศาสตราจารยH ดร. สาวิตรี ทยานศิลปñ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ปร.ด.  ประชากรศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 
สค.ม.  วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๘ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. จิราภรณH สำเอาทอง, สาวิตรี ทยานศิลปñ, และอธิวัฒนH เจ่ียวิวรรธนHกุล. ความสัมพันธHของการใชl
เครือข6ายสังคมออนไลนHกับสัมพันธภาพในกลุ6มเพ่ือนและครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารเกษมบัณฑิต. ๒๕๖๑; (๑๙) ฉบับท่ีพิเศษ. ๑๕-๒๘. 

๒. ดารุณี จงอุดมการณH, รุจา ภู6ไพบูลยH, ระพีพรรณ คำหอม, จิตตินันทH เดชะคุปตH, จินตนา วัชรสินธุH, 
วรรณี เดียวอิศเรศ, ถวัลยH เนียมทรัพยH, สาวิตรี ทยานศิลปñ, อัจฉรียา ปทุมวัน, ทิพาภรณH โพธ์ิถวิล, นิทัศนH ภัทร
โยธิน, และเดชาวุธ นิตยสุทธิ. การรับรูlความอยู6ดีมีสุขของครอบครัวไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารพยาบาล
ศาสตรHและสุขภาพ. ๒๕๖๐; ๔๐ (๑). ๑๔-๒๙. 

 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษยH ๒ (๒-๐-๔) 
ดคพม ๕๓๕ การประยุกตHคอมพิวเตอรHในทางสถิติ ๒ (๒-๐-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 

 
  



  ๗๔ มคอ.๒ 
 
๑๑.  ช่ือ  ผูlช6วยศาสตราจารยH พญ. สิรินัดดา ปêญญาภาส 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๕๑ 
อ.ว. เวชศาสตรHครอบครัว แพทยสภา ๒๕๕๖ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 

 

สังกัด     ภาควิชาจิตเวชศาสตรH คณะแพทยศาสตรHศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Jongrakthanakij N, Pornnoppadol C, Punyapas S. Reliability and Validity of the 
Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS)-Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand. 2017; 62(3): 189-
200. 

๒. Sirinadda Punyapas, Kamolvisa Techapoonpon, Jariya Tarugsa, & Patcharin Seree. 
Knowledge and Attitude about Learning Disorders among Parents. J Psychiatr Assoc Thailand. 
2015; 60(3): 157-168. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 

  
  



  ๗๕ มคอ.๒ 
 
๑๒.  ช่ือ  อาจารยH พญ. แกlวตา นพมณีจำรัสเลิศ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. กุมารเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๔๒ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Nopmaneejumruslers K, Kaewkarn I. New Paradigm for Pediatrician in the Treatment 
of Children with Autistic Spectrum Disorders. Thai J Pediatr. 2017, 56: 6-15. 

๒. Nopmaneejumruslers K, Maisook P, Sumalrot T. A Follow up Study of DIR/Floortime 
Developmental Intervention in Children with Autistic Spectrum Disorders.Thai J Pediatr. 2016. 
55: 284-292. 

 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
ดคพม ๕๓๗ การส6งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย6างเปtนองคHรวม ๒ (๑-๒-๓) 

  
  



  ๗๖ มคอ.๒ 
 
๑๓.  ช่ือ  อาจารยH ดร. นนทสรวง กลีบผ้ึง 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D.  Media Studies Victoria University, Australia ๒๕๕๓ 
นศ.ม  โฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๒๕๔๕ 
นศ.บ  โฆษณา มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๔๒ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Yuwapoom, W., Nopmaneejumruslers, K., Jiawiwatkul, A., and Kleebpung, N. A Study 
of the Holistic Approach to Child Development According to the DIR/Floortime Concept: 
Banlat Hospital, Phetchaburi. International Journal of Child Development and Mental Health, 
2017. 5(1): 43-54. 
 

 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
  
  



  ๗๗ มคอ.๒ 
 
๑๔.  ช่ือ  อาจารยH นพ. สมบูรณH หทัยอยู6สุข 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๕๙ 
ป.บัณฑิตข้ัน

สูง 
วิทยาศาสตรHการแพทยHคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๕ 

พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๒ 
 

สังกัด     สถาบันแห6งขาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Panom Ketumarn, Somboon Hataiyusuk, Chanvit Pornnoppadol, Suporn Apinuntavech. 
Prevalence and Factors Associated with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Male Juvenile 
Delinquent of Metta Remand Home. J Psychiatr Assoc Thailand, 2016. 61 (1): 27-39. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๒๑  การช6วยเหลือเด็กและวัยรุ6นโดยใชlชุมชนเปtนฐาน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๕ การฝûกอบรมผูlปกครองเพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 
ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ6น และครอบครัว  ๑ (๑-๐-๒) 
ศรจด ๖๐๓ กลุ6มฝûกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและวัยรุ6นท่ีมีปêญหา

พฤติกรรม 
๒ (๑-๒-๓) 

  
  



  ๗๘ มคอ.๒ 
 
๑๕.  ช่ือ  อาจารยH พญ. หัทยา ดำรงคHผล 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๖ 
พ.บ. แพทยศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
วท.ม. ประสาทวิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 
วท.บ. เทคนิคการแพทยH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งขาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. หัทยา ดำงคHผล. ทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียน. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๖๐; ๖๒ (๓): 
๒๗๑-๒๗๖. 
 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
  
  



  ๗๙ มคอ.๒ 
 
๑๖.  ช่ือ  อาจารยH ดร. อธิวัฒนH เจ่ียวิวรรธนHกุล 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ค.ด.  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย ๒๕๕๓ 
วท.ม.  วิทยาการระบาด มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
ทล.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๗ 
สศ.บ.  อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๑ 

วท.บ.  สุขศึกษา วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ๒๕๓๗ 
ศศ.บ.  รัฐศาสตรH มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๖ 
สศ.บ.  บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๖ 

 

สังกัด     สถาบันแห6งขาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. อธิวัฒนH เจี ่ยวิวรรธนHกุล และอุทัยทิพยH เจี ่ยวิวรรธนHกุล. ความสุขของแรงงานไทยและพม6า: 
กรณีศึกษาในโรงงานผลิตเส้ือผlาสำเร็จรูปแห6งหน่ึง. วารสารเกษมบัณฑิต, ๒๕๖๑. ๑๙ (ฉบับพิเศษ). ๗๑-๘๘. 

๒ .  Yuwapoom, W., Nopmaneejumruslers, K., Jiawiwatkul, A., & Kleebpung, N. A Study 
of the Holistic Approach to Child Development According to the DIR/Floortime Concept: 
Banlat  Hospital, Phetchaburi. International Journal of Child Development and Mental Health, 
2017. 5(1): 43-54. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษยH ๒ (๒-๐-๔) 
ดคพม ๕๓๕ การประยุกตHคอมพิวเตอรHในทางสถิติ ๒ (๒-๐-๔) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

  
ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 



  ๘๐ มคอ.๒ 
 
อาจารย̂พิเศษ 

๑.  ช่ือ  ศาสตราจารยHคลินิก พญ. วินัดดา ป}ยะศิลปñ 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

อ.ว. เวชศาสตรHครอบครัว แพทยสภา ๒๕๔๒ 
อ.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๓๗ 
ว.ว. กุมารเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๒๗ 
พ.บ. แพทยศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๑ 
วท.บ. วิทยาศาสตรH มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๕๑๖ 

 

สังกัด     สถาบันสุขภาพเด็กแห6งชาติมหาราชินี 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Piyasil V, Wangtan S. Learning Disorders and Comorbidity. Journal of the Psychiaric 
Association of Thailand. 2015; 60 (4): 287-96. 

๒. Sitdhiraksa N, Piyasil V, Pariwatcharaku P, Ularntinon S, Pityaratstian N, Singhakant S, et 
al.  Correlation of Adolescent Substance Use: Problem Behaviors and Family Background among 
School Students in Tsunami Affected Area in Southern Thailand. J Med Assoc Thai. 2014; 97 
(suppl6): s58-s65. 

๓. Piyasil V, Thammawasi T, Tasri L, Chaiyakun P, Ketumarn P, Pityaratsatian N, et al. Quality 
of life and happiness  of students in the disaster area  : 6 years after the tsunami at Takua Pa 
district, Phang Nga, Thailand. J Med Assoc Thai. 2014; 97(suppl6): s47-s51 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๑ ปêญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุ6นและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
  
  



  ๘๑ มคอ.๒ 
 
๒.  ช่ือ รองศาสตราจารยH นพ. สุริยเดว ทรีปาตี 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

ว.ว. กุมารเวชศาสตรH แพทยสภา ๒๕๓๘ 
พ.บ. แพทยศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย ๒๕๓๒ 

 

สังกัด     กระทรวงสาธารณสุข 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความชำนาญการ 

- 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Narathip Srichantr-intr, Suriyadeo Tripathi Life Assets in Academically Talented Students: 
Case Study of the Participants in International Mathematics and Science Olympiad 2013. Journal of 
the Psychiatric Association of Thailand. 2014; 59 (2): 151-162.  

๒.  �� ��, Nakayama Naoko ,������� ,Suriyadeo Tripathi A review of 
studies on children's well-being and life assets [in Japanese] JJHEP. 2014; 22 (2): 162-170, Japanese 
Society of Health Education. 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๓ (๓-๐-๖) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุ6น ๒ (๒-๐-๔) 
 
  



  ๘๒ มคอ.๒ 
 
๓.  ช่ือ ผูlช6วยศาสตราจารยH นพ. ณัทธร พิทยรัตนHเสถียร 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

M.Sc.  Child and Adolescent 
Mental Health 

King’s College, U.K. ๒๕๔๖ 

ว.ว. จิตเวชศาสตรHเด็กและวัยรุ6น แพทยสภา ๒๕๔๒ 
พ.บ. แพทยศาสตรH จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย ๒๕๓๖ 

 

สังกัด     คณะแพทยศาสตรH  จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. Pityaratstian N, Piyasil V, Ketumarn P, Sitdhiraksa N, Ularntinon S, Pariwatcharakul P. 
Randomized Controlled Trial of Group Cognitive Behavioural Therapy for Post-Traumatic Stress 
Disorder in Children and Adolescents Exposed to Tsunami in Thailand. Behav Cogn Psychother. 
2015; 43 (5) : 549-561. 

๒. Sitdhiraksa N, Piyasil V, Pariwatcharakul P, Ularntinon S, Pityaratstian N, Singhakant S, 
Ratta-apha W, Saisavoey N, Ketumarn P. Association of adolescent substance use: behavioral 
problems and family background among school students in Tsunami affected area in southern 
Thailand. J Med Assoc Thai. 2014 Jun;97 Suppl 6:S58-65. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

รมจด ๕๕๒ การใหlคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุ6น ๓ (๒-๒-๕) 
 
  



  ๘๓ มคอ.๒ 
 
๔.  ช่ือ ดร.วัจนินทรH โรหิตสุข 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 

Ph.D.  
 

Applied Behavioral 
Studies 

Oklahoma State University,  
USA. 

๒๕๒๙ 

M.S.  Applied Behavioral 
Studies 

Oklahoma State University,  
USA. 

๒๕๒๔ 

วท.บ. จิตวิทยาการใหlคำปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๒๑ 
 

สังกัด     ขlาราชการบำนาญ 
 
ผลงานทางวิชาการท่ีไม;ใช;ส;วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปeนผลงานท่ีไดQรับการเผยแพร;ตาม

หลักเกณฑ̂ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต;งต้ังใหQบุคคลดำรงตำแหน;งทางวิชาการในรอบ ๕ ปcยQอนหลัง 

ผลงานวิจัยท่ีไดQรับการตีพิมพ̂เผยแพร; 

๑. วัจนินทรH โรหิตสุข, มะลิรมยH หัสดินรัตนH, บัณฑิต ศรไพศาล, สุพร อภินันทเวช, ชาญวิทยH พรนภดล. 
การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือ
ช6วยเหลือเด็กติดเกม. วารสารสมาคมจิตแพทยHแห6งประเทศไทย. ๒๕๕๗; ๕๙ (๓): ๒๓๑-๒๔๔. 
 
ภาระงานสอนในปoจจุบัน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๓ (๒-๒-๕) 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 
ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓) 

 
 

 

 
 
 
 



  ๘๔ มคอ.๒ 
 

ภาคผนวก ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต;อผลการเรียนรู?จากหลักสูตรสู;รายวิชา 
�   ความรับผิดชอบหลัก  �   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

๑.ด?าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒.ด?านความรู? ๓.ด?านทักษะทางปJญญา 

๔.ด?านทักษะความสัมพันธN

ระหว;างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ด?านทักษะการวิเคราะหN

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช?เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๑) หมวดวิชาบังคับ 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและ
วัยรุ=น 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 

 
� 

 
� 
 

 
� 

 
� 

 
� 
 

ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
จิตวิทยา 

� 
 

� � 
 

� 
 

� � 
 

� � 
 

� � 
 

� � 
 

 

รมจด ๕๕๑ ปFญหาสุขภาพจิตทาง
เด็ก วัยรุ=นและครอบครัว 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

รมจด ๕๕๒ การใหMคำปรึกษาสำหรับ

เด็กและวัยรุ=น 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� � 
 

� 
 

� � � 
 

รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็ก
และวัยรุ=น 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

� � � 
 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

� � 
 



  ๘๕ มคอ.๒ 
 

รายวิชา 

๑.ด?าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.ด?านความรู? ๓.ด?านทักษะทางปJญญา 

๔.ด?านทักษะความสัมพันธN

ระหว;างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ด?านทักษะการวิเคราะหN

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช?เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ศรจด ๕๐๕ การฝUกอบรมผูMปกครอง
เพ่ือปรับพฤติกรรมเด็ก 

� � � � � � � � � � � � � 

ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ=น และครอบครัว 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � � 
 

� � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา
เด็ก วัยรุ=น และครอบครัว 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

๒) หมวดวิชาเลือก              

รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุ=น � � � � � 
 

� 
 

� 
 

�  � 
 

 � � 
 

รมจด ๕๕๖ กลุ=มบำบัดสำหรับเด็ก

และวัยรุ=น 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 � � 
 

  � 
 

ศรจด ๕๐๒ การประเมินทาง
จิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ=น 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 � 
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ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� � 
 

  � 
 



  ๘๖ มคอ.๒ 
 

รายวิชา 

๑.ด?าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.ด?านความรู? ๓.ด?านทักษะทางปJญญา 

๔.ด?านทักษะความสัมพันธN

ระหว;างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ด?านทักษะการวิเคราะหN

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช?เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ศรจด ๕๐๔ การช=วยเหลือเด็กและ
วัยรุ=นโดยใชMโรงเรียนเป̂นฐาน 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� � 
 

  � 
 

ศรจด ๖๐๑ การใหMคำปรึกษาคู=สมรส
และครอบครัว 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 � � 
 

  � 
 

ศรจด ๖๐๓ กลุ=มฝUกอบรมทักษะชีวิต
สำหรับเด็กและวัยรุ=นท่ีมีปFญหา
พฤติกรรม 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� � 
 

  � 
 

ดคจด ๕๑๒ สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
จิตวิทยา               

   � 
 

� � � �  � � 
 

� 
 

 

ดคพม ๕๓๗  การส=งเสริมพัฒนาการ

เด็กพิเศษอย=างเป̂นองคbรวม 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� � 
 

  � 
 

ดคพม ๕๓๙ เทคนิคการสรMางวินัย
เชิงบวก 
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� 
 

� � 
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� �  � 
 

  � 
 

ดคจด ๕๒๐ จิตวิทยาการเรียนรูM � 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

� �  � 
 

  � 
 



  ๘๗ มคอ.๒ 
 

รายวิชา 

๑.ด?าน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.ด?านความรู? ๓.ด?านทักษะทางปJญญา 

๔.ด?านทักษะความสัมพันธN

ระหว;างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕.ด?านทักษะการวิเคราะหN

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช?เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

ดคจด ๕๒๑ การช=วยเหลือเด็กและ
วัยรุ=นโดยใชMชุมชนเป̂นฐาน 
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� 
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� 
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  � 
 

๓) วิทยานิพนธN              

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธb � 
 

� 
 

� 
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� 
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� 
 

 � 
 

 

 



  ๘๘ มคอ.๒ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธNระหว;างผลการเรียนรู?ของหลักสูตรฯ กับ Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผลการเรียนรู?ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ด?านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑)  มีคุณธรรมจริยธรรมทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรมสากล และคุณลักษณะ

วัฒนธรรมองคbกรของมหาวิทยาลัย 

 
Mastery, Altruism, Harmony 

,Integrity, Determination, Originality, 
Leadership 

๒. ด?านความรู? 

(๑)  มีความรูMและความเขMาใจในเน้ือหาสาระ หลักการ และทฤษฎีท่ีสำคัญของสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และ
ครอบครัว 

 

Mastery, Determination 

(๒)  สามารถคMนหาองคbความรูMในสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว เพ่ือบูรณาการและประยุกตbองคb
ความรูMในการปฏิบัติงาน 

Mastery, Determination, Originality 

(๓)  สามารถติดตามองคbความรูMใหม= ดMานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัวในปFจจุบัน Mastery, Harmony, Determination, 

Originality 

 
  



  ๘๙ มคอ.๒ 
 

ผลการเรียนรู?ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. ด?านทักษะทางปJญญา 

(๑) สามารถวิเคราะหb สังเคราะหb องคbความรูMดMานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว และสามารถประยุกตbองคb
ความรูMเพ่ือจัดการปFญหาสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว ตามบริบทของสังคมไทย และการเปล่ียนแปลง

ของกระแสโลก 

 
Mastery, Harmony, Determination 

(๒) สามารถคิดริเร่ิมและสรMางสรรคbนวัตกรรมงานวิจัย ส่ิงตีพิมพbทางวิชาการ เพ่ือแกMไขปFญหาสุขภาพจิตเด็ก 
วัยรุ=น และครอบครัว ไดMอย=างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

Mastery, Harmony, Determination, 
Originality 

(๓) มีทักษะในการประเมินทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว เพ่ือใหMคำปรึกษา การช=วยเหลือ การบำบัดและ
ฟÑÖนฟูทางดMานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว ไดMอย=างเหมาะสม กับบริบทของสังคมไทย และเท=าทันต=อ
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

Mastery, Harmony, Determination, 
Originality, Leadership 

๔. ด?านทักษะความสัมพันธNระหว;างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) มีทักษะในการทำงานกลุ=มและช=วยเหลือการทำงานกลุ=มใหMสำเร็จ 
 
Determination, Leadership, Mastery 

(๒) สามารถประเมิน และวางแผนพัฒนาตนเองใหMมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Mastery, Integrity 

(๓) มีวินัย ตรงต=อเวลา รับผิดชอบต=อตนเองและผูMอ่ืน รวมถึงภาระหนMาท่ีท่ีไดMรับมอบหมาย Mastery, Harmony, Integrity, 

Leadership 

  

ผลการเรียนรู?ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ Core value ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. ด?านทักษะการวิเคราะหNเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑)  สามารถวิเคราะหb สังเคราะหb และประยุกตbขMอมูลทางคณิตศาสตรbและสถิติ เพ่ือนํามาใชMในการศึกษาและ

คMนหาขMอสรุปของปFญหาและเสนอแนะแนวทางการแกMไขปFญหาดMานจิตวิทยาเด็ก วัยรุ=น และครอบครัว 

 
Mastery, Determination, Originality 



  ๙๐ มคอ.๒ 
 

(๒) สามารถใชMเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคMนหาขMอมูลและเผยแพร=ความรูMอย=างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

Mastery, Determination, Originality, 

Leadership 

(๓) สามารถทำงานเป̂นทีม มีความเป̂นผูMนำ และจัดการขMอโตMแยMงและปFญหาต=างๆ อย=างมีวุฒิภาวะทางอารมณb Mastery, Determination, Leadership 

 

  



  ๙๑ มคอ.๒ 

 
ภาคผนวก ง  เอกสารแนบตาม AUN-QA 

 

ตารางท่ี ๑  เปรียบเทียบวัตถุประสงค8ของหลักสูตรเดิม กับวัตถุประสงค8หลักสูตรปรับปรุง    
  

วัตถุประสงค@ของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ วัตถุประสงค@ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว ตลอดจนมี

คุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค8กร (Core Values) 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว ตลอดจนมี

คุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค8กร (Core Values) 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. มีความรูW ความเขWาใจ  และสามารถคิด วิเคราะห8 

สังเคราะห8 รวมถึงประยุกต8องค8ความรูWดWานจิตวิทยา

เด็ก วัยรุHน และครอบครัวไดWอยHางสอดคลWองกับ

วัฒนธรรมและสังคมไทย รวมท้ังการเปล่ียนแปลง

ของกระแสโลกในป̂จจุบัน 

๒. มีความรูW ความเขWาใจ องค8ความรูWดWานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว 

๓. สามารถบูรณาการองค8ความรูWทางดWานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีสอดคลWอง

กับบริบทของสังคมท่ีซับซWอน รวมท้ังริเร่ิมสรWางสรรค8

นวัตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 

๓. สามารถบูรณาการองค8ความรูWทางดWานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว เพ่ือการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ริเร่ิมสรWางสรรค8นวัตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 

๔. มีทักษะในการสรWางเสริมสุขภาพจิต ประเมิน 

ชHวยเหลือ บำบัดและฟghนฟูดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน 

และครอบครัว ไดWอยHางสอดคลWองกับวัฒนธรรมและ

สังคมไทย รวมถึงการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกใน

ป̂จจุบัน 

๔. มีทักษะในการสรWางเสริมสุขภาพจิต ประเมิน 

ชHวยเหลือ และฟghนฟูดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว 

๕. มีทักษะความสัมพันธ8ระหวHางบุคคลในการทำงานใน

องค8กร ชุมชน และสังคม  รับผิดชอบในหนWาท่ีท่ี

ไดWรับมอบหมาย  มีความเปkนผูWนำและสามารถทำงาน

เปkนทีม รวมท้ังมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง

จากภายใน 

๕. มีทักษะความสัมพันธ8ระหวHางบุคคลในการทำงานใน

องค8กร ชุมชน และสังคม รับผิดชอบในหนWาท่ีท่ีไดWรับ

มอบหมาย มีความเปkนผูWนำและสามารถทำงานเปkน

ทีม รวมท้ังมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจาก

ภายใน 

๖. มีทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข มีความสามารถดWาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา 

วิจัย และปฏิบัติงานดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว ท่ีสอดคลWองกับบริบทของสังคมไทย 

๖. มีทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข มีความสามารถดWาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการศึกษา 

วิจัย และปฏิบัติงานดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว 

  



  ๙๒ มคอ.๒ 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงความสัมพันธ8ระหวHางวัตถุประสงค8ของหลักสูตร และผลการเรียนรูWท่ีคาดหวังของหลักสูตร   
 

วัตถุประสงค8ของหลักสูตร 
ผลการเรียนรูWท่ีคาดหวังของหลักสูตร* 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

๑. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว ตลอดจนมี

คุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค8กร (Core Values) 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ü   ü ü 

๒. มีความรูW ความเขWาใจ องค8ความรูWดWานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว 

 ü ü   

๓. สามารถบูรณาการองค8ความรูWทางดWานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว เพ่ือการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ริเร่ิมสรWางสรรค8นวัตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 

 ü ü   

๔. มีทักษะในการสรWางเสริมสุขภาพจิต ประเมิน 

ชHวยเหลือ และฟghนฟูดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว 

  ü ü  

๕. มีทักษะความสัมพันธ8ระหวHางบุคคลในการทำงาน

ในองค8กร ชุมชน และสังคม รับผิดชอบในหนWาท่ีท่ี

ไดWรับมอบหมาย มีความเปkนผูWนำและสามารถ

ทำงานเปkนทีม รวมท้ังมีความสามารถในการพัฒนา

ตนเองจากภายใน 

  ü ü ü 

๖. มีทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข มีความสามารถ

ดWานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ

ศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน 

และครอบครัว 

ü ü ü ü ü 

 

* ผลการเรียนรูMท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

PLO1 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว ตลอดจน

มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค8กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

PLO2 มีความรูW ความเขWาใจ ในองค8ความรูWดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว 

PLO3 บูรณาการองค8ความรูWทางดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว เพื่อประเมิน คัดกรอง 

และริเริ่มสรWางสรรค8นวัตกรรมและงานวิจัยในการสHงเสริม ปwองกัน ชHวยเหลือ และฟghนฟูดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน

ในบริบทครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 



  ๙๓ มคอ.๒ 

 
PLO4 มีทักษะความสัมพันธ8ระหวHางบุคคลในการทำงานในองค8กร ชุมชน และสังคม ที่เกี่ยวขWอง

กับเด็ก วัยรุHน และครอบครัว  

PLO5 มีความสามารถดWานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อการศึกษาวิจัย และ

ปฏิบัติงานดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว 

  
 

ตารางท่ี ๓ แสดงกลยุทธ8การสอน และกลยุทธ8การประเมินผล เพ่ือประเมินผลการเรียนรูWท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

  

ผลการเรียนรูMท่ีคาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ@/วิธีการสอน กลยุทธ@/วิธีการประเมินผล 

PLO1 มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตาม

วัฒนธรรมองค8กร (Core Values) 

ของมหาวิทยาลัยมหิ 

• การเรียนในช้ันเรียน 

• การมอบหมายงาน 

• การลงปฏิบัติกับหนHวย

ปฏิบัติงาน 

• กิจกรรมนอกหลักสูตร 

• การทำโครงงาน 

• อภิปรายกลุHม 

• การสังเกตและประเมิน

พฤติกรรม 

• คุณภาพการมอบหมาย

งาน 

 

 

PLO2 มีความรูW ความเขWาใจ ในองค8ความรูW

ดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว 

• การเรียนในช้ันเรียน 

• การมอบหมายงาน 

• การลงปฏิบัติกับหนHวย

ปฏิบัติงาน 

• กิจกรรมนอกหลักสูตร 

• การทำโครงงาน 

• การปฏิบัติงานภาคสนาม 

• การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

• การสอบปากเปลHา 

• การสังเกตพฤติกรรม 

• คุณภาพของงานที่ไดWรับ

มอบหมาย 

 

PLO3 บูรณาการองค8ความรูWทางดWาน

จิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และครอบครัว 

เพ่ือประเมิน คัดกรอง และริเร่ิม

สรWางสรรค8นวัตกรรมและงานวิจัยใน

การสHงเสริม ปwองกัน ชHวยเหลือ และ

ฟghนฟูดWานจิตวิทยาเด็ก วัยรุHนในบริบท

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

• การมอบหมายงาน 

• การลงปฏิบัติกับหนHวย

ปฏิบัติงาน 

• กิจกรรมนอกหลักสูตร 

• การทำโครงงาน 

• การปฏิบัติงานภาคสนาม 

 

• การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

• การสอบปากเปลHา 

 

PLO4 มีทักษะความสัมพันธ8ระหวHางบุคคล

ในการทำงานในองค8กร ชุมชน และ

• การมอบหมายงาน 

• การลงปฏิบัติกับหนHวย

ปฏิบัติงาน 

• การสังเกตและประเมิน

พฤติกรรม 



  ๙๔ มคอ.๒ 

 
สังคม ที่เกี่ยวขWองกับเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว  

 

• กิจกรรมนอกหลักสูตร 

• การทำโครงงาน 

• การปฏิบัติงานภาคสนาม 

• คุณภาพการมอบหมาย

งาน 

 

PLO5 มีความสามารถด W านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสาร เพื ่อการ

ศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานดWานจิตวิทยา

เด็ก วัยรุHน และครอบครัว 

 

• การมอบหมายงาน 

• การลงปฏิบัติกับหนHวย

ปฏิบัติงาน 

• กิจกรรมนอกหลักสูตร 

• การทำโครงงาน 

• การปฏิบัติงานภาคสนาม 

• การสังเกตและประเมิน

พฤติกรรม 

• คุณภาพการมอบหมาย

งาน 

 

 

Teaching and Learning Approaches based on ELOs 

 ๑. การสอนในช้ันเรียนและการสอบ (Tutorial class and examination) 

 ๒. การมอบหมายงาน (Assignments) 

 ๓. การปฏิบัติในหWองปฏิบัติการ และการสอบ (Laboratory (practical) works and examination) 

 ๔. การทำโครงงาน (Final Project) 

 ๕. การสัมมนาผHานโครงงาน (Final Project seminar) 

 ๖. การสอบปากเปลHาปลายภาค (Final oral examination) 

 ๗. การฝåกภาคสนาม (Field works) 

 ๘. กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra-curricular activity) 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงความสัมพันธ8ระหวHางรายวิชาในโครงสรWางหลักสูตร และผลการเรียนรูWท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หนhวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดMวย

ตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 

 

PLO4 

 

PLO5 

  หมวดวิชาบังคับ       

๑ ดคจด ๕๑๐   พัฒนาการเด็กและวัยรุHน ๒ (๒-๐-๔) R R R P P 

๒ ดคจด ๕๑๑   ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) R R   P 

๓ รมจด ๕๕๑   ป^ญหาสุขภาพจิตทางเด็ก วัยรุHนและ

ครอบครัว 

๒ (๒-๐-๔) R R P R P 

๔ รมจด ๕๕๒   การใหWคำปรึกษาสำหรับเด็กและวัยรุHน ๓ (๒-๒-๕) R P P P P 

๕ รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและวัยรุHน ๒ (๑-๒-๓) R P P   

๖ ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) R P P P P 

๗ ศรจด ๕๐๕   การฝåกอบรมผูWปกครองเพื่อปรับ

พฤติกรรมเด็ก 

๒ (๑-๒-๓)  P P M M P 



  ๙๕ มคอ.๒ 

 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

หนhวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาดMวย

ตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 

 

PLO4 

 

PLO5 

๘ ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว 

๑ (๑-๐-๒) P M M P P 

๙ ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัตกิารทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน และ

ครอบครัว 

๒ (๐-๖-๐) P M M M M 

  หมวดวิชาเลือก       

๑๐ รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุHน ๓ (๒-๒-๕) R P P P P 

๑๑ รมจด ๕๕๖   กลุHมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุHน ๓ (๑-๔-๔) R M M M P 

๑๒ ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและ

วัยรุHน 

๒ (๑-๒-๓)  R P P P P 

๑๓ ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน ๒ (๑-๒-๓)  R P P P P 

๑๔ ศรจด ๕๐๔ การชHวยเหลือเด็กและวัยรุHนโดยใชWโรงเรียน

เปkนฐาน 

๒ (๑-๒-๓)  R P P P P 

๑๕ ศรจด ๖๐๑ การใหWคำปรึกษาคูHสมรสและครอบครัว ๓ (๑-๔-๔) R M M M P 

๑๖ ศรจด ๖๐๓   กลุHมฝåกอบรมทักษะชีวิตสำหรับเด็กและ

วัยรุHนที่มีป^ญหาพฤติกรรม 

๒ (๑-๒-๓) R P M M P 

๑๗ ดคจด ๕๑๒   สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา               ๒ (๒-๐-๔) R R   p 

๑๘ ดคพม ๕๓๗   การสHงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอยHางเปkน

องค8รวม 

๒ (๑-๒-๓)  R P P P P 

๑๙ ดคพม ๕๓๙ เทคนิคการสรWางวินัยเชิงบวก ๒ (๒-๐-๔)  R P P P  

๒๐ ดคจด ๕๒๐ จิตวิทยาการเรียนรูW ๒ (๒-๐-๔)  R P P P  

๒๑ ดคจด ๕๒๑ การชHวยเหลือเด็กและวัยรุHนโดยใชWชุมชน

เปkนฐาน 

๒ (๑-๒-๓)  R P P P P 

  วิทยานิพนธ@       

๒๐ บฑจด ๖๙๘    วิทยานิพนธ8 ๑๒ (๐-๓๖-๐) P M M M M 

 
I      = ELO is introduced & assessed  P     = ELO is practiced & assessed  
R     = ELO is reinforced & assessed  M    = Level of Mastery is assessed   
  



  ๙๖ มคอ.๒ 

 
เอกสารแนบ ภาคผนวก จ 

การปรับปรุงแกMไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุhน และครอบครัว 

ฉบับปz พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หลักสูตรรhวม 

คณะแพทยศาสตร@โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร@ศิริราชพยาบาล  

และสถาบันแหhงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

____________________________________________ 

 

๑. หลักสูตรฉบับดังกลhาวน้ีไดMรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เม่ือวันท่ี  

  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗  

 

๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลไดMอนุมัติการปรับปรุงแกMไขคร้ังน้ีแลMว ในคราวประชุมคร้ังท่ี…………..      

เม่ือวันท่ี.………………………………… 

 

๓. หลักสูตรปรับปรุงแกMไขน้ีขอเร่ิมใชMกับนักศึกษา  รุHนปùการศึกษา ๒๕๖๑ ต้ังแตHภาคการศึกษาท่ี ๑ ปù

การศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๔. เหตุผลในการปรับปรุงแกMไข 

 ๔.๑ ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปù 

 ๔.๒ ปรับหลักสูตรใหWสอดคลWองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ8มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๔.๓ ปรับหลักสูตรใหWสอดคลWองกับนโยบายคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงใหWปรับหลักสูตร

ตามเกณฑ8 AUN-QA 

 

๕. สาระในการปรับปรุงแกMไข 

 ๕.๑ ปรับอาจารย8ประจำหลักสูตรและผูWรับผิดชอบหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย@ 

เดิม ปรับปรุง 

อาจารย@

ผูMรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

อาจารย@

ประจำ

หลักสูตร 

อาจารย@ 

ผูMรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

อาจารย@ 

ประจำ

หลักสูตร 

๑. รองศาสตราจารย8 นพ. ชาญวิทย8 พรนภดล - - - ü 

๒. รองศาสตราจารย8 นพ. ศิริไชย หงษ8สงวนศรี ü ü ü ü 



  ๙๗ มคอ.๒ 

 

รายชื่ออาจารย@ 

เดิม ปรับปรุง 

อาจารย@

ผูMรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

อาจารย@

ประจำ

หลักสูตร 

อาจารย@ 

ผูMรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

อาจารย@ 

ประจำ

หลักสูตร 

๓. รองศาสตราจารย8 พญ. สุพร  อภินันทเวช             ü ü ü ü 

๔. ผูWชHวยศาสตราจารย8 นพ. คมสันต8 เกียรติรุHงฤทธิ์          ü ü ü ü 

๕. ผูWชHวยศาสตราจารย8 พญ. พลิศรา ธรรมโชติ ü ü ü ü 

๖. ผูWชHวยศาสตราจารย8 นพ. วัลลภ อัจสริยะสิงห8 ü ü ü ü 

๗. อาจารย8 ดร. พัชรินทร8 เสร ี ü ü ü ü 

๘. อาจารย8 นพ. สมบูรณ8 หทัยอยูHสุข ü ü - - 

 

 ๕.๒ ยกเลิกหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

 ๕.๓ ยกเลิกแผน ข 

 ๕.๔ ปรับรายวิชาในโครงสรWางหลักสูตร ดังน้ี 

 

 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิมและรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง  

รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมHนับหนHวยกิต) - - - ยกเลิกหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

ดคพม ๕๐๒ แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร8 

และสังคมศาสตร8ดWาน

พัฒนาการมนุษย8  ๒(๒-๐-๔) 

CFHD 502 Basic Science and Social 

Science Concepts in 

Human Development 

 

 

- - - 

 

ยกเลิกการเรียน 

 

หมวดวิชาบังคับ             (๒๓ หนHวยกิต) 

ดคพม ๕๑๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง

พัฒนาการมนุษย8  ๒ (๒-๐-๔) 

CFHD 513 Research Methodology in 

Human Development 

หมวดวิชาบังคับ             (๑๘ หนHวยกิต) 

 

- - - 

 

 

ยกเลิกการเรียน 

 

ดคพม ๕๑๘ พัฒนาการเด็กและวัยรุHน  

                                      ๓ (๓-๐-๖) 

CFHD 518 Child and Adolescent 

Development 

ดคจด ๕๑๐ พัฒนาการเด็กและวัยรุHน               

                ๒ (๒-๐-๔) 

CFPC 510 Child and Adolescent 

Development 

เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

ลดหนHวยกิต 

เปkนรายวิชาเลือกพัฒนาการ

มนุษย8 

ดคพม ๕๓๕ การประยุกต8คอมพิวเตอร8

ในทางสถิติ        ๒ (๒-๐-๔) 

CFHD 535 Computer Application for 

Statistics 

 

- - - 

ยกเลิกการเรียน 

เปkนรายวิชาเลือกหลักสูตร

พัฒนาการมนุษย8 



  ๙๘ มคอ.๒ 

 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

รมจด ๕๕๑ ป^ญหาสุขภาพจิตทางเด็ก    

และวัยรุHน   ๓ (๒-๒-๕) 

RAPC 551 Mental Health Problems 

in Children and 

Adolescents 

รมจด ๕๕๑ ป^ญหาสุขภาพจิตทางเด็ก    

วัยรุHนและครอบครัว ๒ (๒-๐-๔)   

RAPC 551 Mental Health Problems 

in Children, Adolescents 

and Family 

ปรับชื่อรายวิชา 

ลดหนHวยกิต 

 

รมจด ๕๕๒ การใหWคำปรึกษาสำหรับเด็ก

และวัยรุHน    ๓ (๒-๒-๕) 

RAPC 552 Counseling for Children 

and Adolescents 

รมจด ๕๕๒ การใหWคำปรึกษาสำหรับเด็ก

และวัยรุHน    ๓ (๒-๒-๕) 

RAPC 552 Counseling for Children 

and Adolescents 

 

 

รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและ

วัยรุHน      ๒ (๑-๒-๓) 

RAPC 553 Psychology of Raising 

Children and 

Adolescents 

รมจด ๕๕๓ จิตวิทยาการดูแลเด็กและ

วัยรุHน      ๒ (๑-๒-๓) 

RAPC 553 Psychology of Raising 

Children and Adolescents 

 

 

รมจด ๕๕๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสำหรับจิตวิทยาเด็ก

วัยรุHน และครอบครัว 

                                      ๑ (๑-๐-๒) 

RAPC 554 Information and 

Communication 

Technology for Child, 

Adolescent and Family 

Psychology 

 

 

 

- - - 

 

ยกเลิกการเรียน 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 

SIPC 501 Family Psychology 

ศรจด ๕๐๑ จิตวิทยาครอบครัว ๒ (๒-๐-๔) 

SIPC 501 Family Psychology 

 

ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตโรงเรียน ๓ (๒-๒-๕) 

SIPC 503 School Mental Health 

ศรจด ๕๐๓ สุขภาพจิตในโรงเรียน  

                                      ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 503 Mental Health in School 

ลดหนHวยกิต  

ปรับชื่อรายวิชา และยWายเปkน

วิชาเลือก 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการดWานจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว  

                                      ๒ (๐-๖-๐) 

SIPC 611 Practice in Child, 

Adolescent and Family 

Psychology 

ศรจด ๖๑๑ ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเด็ก 

วัยรุHน และครอบครัว  

                                      ๒ (๐-๖-๐) 

SIPC 611 Practice in Child, 

Adolescent and Family 

Psychology 

 

 

- - - 

ดคจด ๕๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 

                                      ๒ (๒-๐-๔) 

รายวิชาใหมH 



  ๙๙ มคอ.๒ 

 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

CFPC 511 Research Methodology in 

Psychology 

 

--- 

ศรจด ๕๐๕ การฝåกอบรมผูWปกครองเพื่อ

ปรับพฤติกรรมเด็ก ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 505 Parent Training for Children 

Modification 

รายวิชาใหมH 

--- ศรจด ๕๐๖ สัมมนาจิตวิทยาเด็ก วัยรุHน 

และครอบครัว   ๑ (๑-๐-๒) 

SIPC 506 Seminar in Children, 

Adolescents and Famil  

รายวิชาใหมH 

หมวดวิชาเลือก  

แผน ก แบบ ๒ (ไมHนWอยกวHา ๔ หนHวยกิต) 

แผน ข          (ไมHนWอยกวHา ๑๐ หนHวยกิต) 

หมวดวิชาเลือก  

แผน ก แบบ ๒ (ไมHนWอยกวHา ๖ หนHวยกิต) 

 

 

ยกเลิกแผน ข 

 

ดคพม ๕๑๕ พัฒนาการของสมองและ

พฤติกรรมมนุษย8  ๓ (๓-๐-๖) 

CFHD 515 Human Brain and 

Behavioral Development 

 

- - - 

 

ยกเลิกการเรียน 

รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุHน    ๓ (๒-๒-๕) 

RAPC 555 Adolescent Mental Health 

รมจด ๕๕๕ สุขภาพจิตวัยรุHน    ๓ (๒-๒-๕) 

RAPC 555 Adolescent Mental Health 

 

รมจด ๕๕๖ กลุHมบำบัดสำหรับเด็กและ

วัยรุHน        ๓ (๑-๔-๔) 

RAPC 556 Group Therapy for 

Children and Adolescents 

รมจด ๕๕๖ กลุHมบำบัดสำหรับเด็กและ

วัยรุHน        ๓ (๑-๔-๔) 

RAPC 556 Group Therapy for 

Children and Adolescents 

 

ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยา

สำหรับเด็กและวัยรุHน      

                                      ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 502 Psychological Assessment 

for Children and 

Adolescents 

ศรจด ๕๐๒ การประเมินทางจิตวิทยา

สำหรับเด็กและวัยรุHน      

                                      ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 502 Psychological Assessment 

for Children and 

Adolescents 

 

ศรจด ๕๐๔ การบำบัดดูแลเด็กและวัยรุHน

โดยใชWโรงเรียนเปkนฐาน 

     ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 504 School-Based Intervention 

for Children and 

Adolescents 

ศรจด ๕๐๔ การชHวยเหลือเด็กและวัยรุHน

โดยใชWโรงเรียนเปkนฐาน                

                                      ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 504 School-Based Intervention 

for Children and 

Adolescents 

ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย 

 

ศรจด ๖๐๑ การใหWคำปรึกษาคูHสมรสและ

ครอบครัว      ๓ (๑-๔-๔) 

ศรจด ๖๐๑ การใหWคำปรึกษาคูHสมรสและ

ครอบครัว      ๓ (๑-๔-๔) 

 



  ๑๐๐ มคอ.๒ 

 
รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง 

SIPC 601 Marital and Family 

Counseling 

SIPC 601 Marital and Family 

Counseling 

 

- - - 

 

ศรจด ๖๐๓ กลุHมฝåกอบรมทักษะชีวิต

สำหรับเด็กและวัยรุHนที่มีป^ญหา

พฤติกรรม            ๒ (๑-๒-๓) 

SIPC 603 Life Skills Groups Training 

for Children and 

Adolescents with 

Behavioral Problems 

รายวิชาใหมH 

 

- - - 

ดคจด ๕๑๒ สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา

                ๒ (๒-๐-๔) 

CFPC 512 Statistics for the 

Psychological Research 

รายวิชาใหมH 

 

- - - 

 

ดคพม ๕๓๗  การสHงเสริมพัฒนาการเด็ก

พิเศษอยHางเปkนองค8รวม  

                ๒ (๑-๒-๓) 

CFHD 537 Holistic Approach to Early 

Intervention in Children 

with Special Needs 

เพิ่มรายวิชา 

 

- - - 

 

ดคพม ๕๓๙  เทคนิคการสรWางวินัยเชิงบวก

     ๒ (๒-๐-๔) 

CFHD 539 Positive Discipline 

Techniques 

เพิ่มรายวิชา 

- - - 

 

ดคจด ๕๒๐ จิตวิทยาการเรียนรูW ๒ (๒-๐-๔) 

CFPC 520 Psychology of Learning 

รายวิชาใหมH 

--- ดคจด ๕๒๑ การชHวยเหลือเด็กและวัยรุHน

โดยใชWชุมชนเปkนฐาน             

                                      ๒ (๑-๒-๓) 

CFPC 521 Community-Based 

Intervention for Children 

and Adolescents 

รายวิชาใหมH 

วิทยานิพนธ@                 (๑๒ หนHวยกิต) 

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธ8    ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

GRPC 698 Thesis 

วิทยานิพนธ@                 (๑๒ หนHวยกิต) 

บฑจด ๖๙๘ วิทยานิพนธ8    ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

GRPC 698 Thesis 

 

 

สารนิพนธ@                     (๖ หนHวยกิต) 

บฑจด ๖๙๗ สารนิพนธ8        ๖ (๐-๑๘-๐) 

GRPC 697 Thematic Paper 

 

- - - 

 

ปØดรายวิชา 



  ๑๐๑ มคอ.๒ 

 
 

๖.  โครงสรMางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกMไข  เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรMางเดิมและเกณฑ@มาตรฐาน 

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังน้ี 

  ๖.๑ แผน ก แบบ ก๒ 

หมวดวิชา จำนวนหนhวยกิต 

เดิม ปรับปรุง เกณฑ@มาตรฐานฯ โครงสรMางเดิม โครงสรMางใหมh 

๑.เสริมพ้ืนฐาน - ศึกษารายวิชา

ไมHนWอยกวHา ๑๒ 

ไมHนับหนHวยกิต - 

๒.บังคับ ๑. บังคับ ๒๓ ๑๘ 

๓.เลือก ๒. เลือก ไมHนWอยกวHา ๔ ไมHนWอยกวHา ๖ 

๔.วิทยานิพนธ8 ๓. วิทยานิพนธ8 ไมHนWอยกวHา ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

จำนวนหนhวยกิตรวมไมhนMอยกวhา ๓๖ ๓๙ ๓๖ 

 

  ๖.๒ แผน ข 

 

หมวดวิชา จำนวนหนhวยกิต 

เดิม ปรับปรุง เกณฑ@มาตรฐานฯ โครงสรMางเดิม โครงสรMางใหมh 

๑.เสริมพ้ืนฐาน - ศึกษารายวิชา

ไมHนWอยกวHา ๑๒ 

ไมHนับหนHวยกิต - 

๒.บังคับ - ๒๓ - 

๓.เลือก - ไมHนWอยกวHา ๑๐ - 

๔.สารนิพนธ8 - ไมHนWอยกวHา ๑๒ ๖ - 

จำนวนหนhวยกิตรวมไมhนMอยกวhา ๓๖ ๓๙ - 

 


