
ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง

ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ
ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

1 EDU2103

อ.ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์,  

อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา 

อ. เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์ 
Course on demand

Course on demands และ 

เอกสารประกอบการสอน
ไลน์กลุ่ม EDU2103

2 PSY1002 อ.ดร.ณัชชามน เปรมปล้ืม
Google classroom             

รหัส qy74ekj

Course on demand/ต าราวิชา 

PSY1002/เอกสารประกอบการสอน

ในGoogle classroom

nuchchamon.psyclass@gmail.com

3 PSY2001 อ.ปิยพงศ์ แซ่ต้ัง
Course on demand, Google 

Classroom: xk3vxvd
Course on demand piyapong.psy@gmail.com มีการ Wrap up เน้ือหาทุกสัปดาห์

4 PSY2002 อ.นนทิมา สิริเกียรติกุล

Course on demand, Google

 Classroom รหัสห้องเรียน 

uemmgyv

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom

FB กลุ่ม "PSY2002_PSYRU"

5 PSY2003 อ.ปวิธ สิริเกียรติกุล
google classroom รหัส 

yulwqcl
ใช้เอกสารประกอบการเรียน

ช่องทางติดต่อ facebook กลุ่มรายวิชา

 PSY2003/2009 2/63

6 PSY2004
อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์ 

และอ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา
ไม่มี ไม่มี ไลน์กลุ่ม

ตารางสรุปรูปแบบการเรียนและช่องทางการติดต่ออาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2/63



ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

7 PSY2005 อ.ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY2005
rungsima_h@hotmail.co.th

8 PSY2006 อ.ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์ Course on demand Course on demands และ ต ารา ไลน์กลุ่ม PSY2006

9 PSY2007 อ.ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์

Course on demand, Google

 Classroom รหัสห้องเรียน 

5ell2q5

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom psy2007

bigpoorided@gmail.com

10 PSY2008 อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน esxoaeh

Course on demands,             

ต าราเรียนวิชา2008
kannikar3131@gmail.com

11 PSY2009 อ.ปวิธ สิริเกียรติกุล
google classroom รหัส 

yulwqcl
ใช้เอกสารประกอบการเรียน

ช่องทางติดต่อ facebook กลุ่มรายวิชา

 PSY2003/2009 2/63

12 PSY2010
รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร 

และ อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์

Google classroom รหัส 

l4l7bbk

Course on demand/เอกสาร

ประกอบการสอนในGoogle 

classroom

ueathip@rumail.ru.ac.th

13 PSY2201 อ.ดร.พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY2201
phitsaran3@gmail.com

14 PSY2202 อ.ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์

Course on demand, Google

 Classroom รหัสห้องเรียน 

no7sc52 

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom psy2202

bigpoorided@gmail.com



ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

15 PSY2301 อ.รพีกรณ์ เป่ียมพืช
Google classroom รหัส

vv4kua5

clip/เอกสารประกอบสอนใน 

Google classroom
rapee.piam@gmail.com

16 PSY2401 อ.ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY2401
rungsima_h@hotmail.co.th

17 PSY2403 อ.ดร.ณัชชามน เปรมปล้ืม
Google classroom รหัส 

3f5rx2h

Course on demand/เอกสาร

ประกอบการสอนในGoogle 

classroom

nuchchamon.psyclass@gmail.com

18 PSY2404 อ.ดร.ณัชชามน เปรมปล้ืม
Google classroom รหัส 

cavelrf

Course on demand/เอกสาร

ประกอบการสอนในGoogle 

classroom

nuchchamon.psyclass@gmail.com

19 PSY2502 อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์
Google classroom รหัส

aoeiga3

Course on demand/เอกสาร

ประกอบการสอนในGoogle 

classroom และใช้หนังสือ 

Psy 2502

ueathip@rumail.ru.ac.th

20 PSY2503 อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน f2vugwn

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom

kannikar3131@gmail.com



ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

21 PSY2504 อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์ ไลน์กลุ่ม

Course on demand/เอกสาร

ประกอบการสอนในGoogle 

classroom

ueathip@rumail.ru.ac.th

22 PSY2901 อ.ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์

Course on demand, Google

 Classroom รหัสห้องเรียน 

l6wmjvu

Course on demand / ต าราวิชา 

PSY2901
bigpoorided@gmail.com

23 PSY2902 อ.ผกาวรรรณ นันทะเสน
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน ocrggyo

Course on demands และเอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom
pakawan.nan@gmail.com

มีการประชุมกับผุ้เรียนออนไลน์ผ่าน 

google meet ในคร้ังแรกของการเรียน

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด

การเรียน

24 PSY3001 รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร

Google Classroom

รหัสห้องเรียน duqvozy

Course on demands และ 

เอกสารประกอบการสอนใน Google

 classroom
manika.w@rumail.ru.ac.th

มีการประชุมกับผุ้เรียนออนไลน์ผ่าน 

google meet ในคร้ังแรกของการเรียน

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด

การเรียน

25 PSY3002 อ.รพีกรณ์ เป่ียมพืช
Google classroom รหัส 

tg5pm3o

clip/เอกสารประกอบการสอนใน 

Google classroom
rapee.piam@gmail.com

26 PSY 3003 รศ.ดร.อริสา ส ารอง Course on demand
Course on demand/ ต าราวิชา 

PSY3003
arisa_luck

mailto:pakawan.nan@gmail.com
mailto:manika.w@rumail.ru.ac.th


ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

27 PSY3004 อ.ดร.พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY3004
phitsaran3@gmail.com

28 PSY 3005 รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
วีดีทัศน์บรรยาย (บันทึกท่ี 

e-learning )

Course on demand / ต าราวิชา 

PSY3005
prachaya.ram

29 PSY 3005 รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
วีดีทัศน์บรรยาย (บันทึกท่ี 

e-learning )

Course on demand / ต าราวิชา 

PSY3401
prachaya.ram

30 PSY3201 อ.ผกาวรรรณ นันทะเสน
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน p7pvqpw

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom, ต ารา PSY3201
pakawan.nan@gmail.com

มีการประชุมกับผุ้เรียนออนไลน์ผ่าน 

google meet ในคร้ังแรกของการเรียน

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด

การเรียน

31 PSY3202 อ.ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์ Course on demand Course on demands และ ต ารา ไลน์กลุ่ม PSY3202

32 PSY3204 อ.ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์ Course on demand Course on demands และ ต ารา ไลน์กลุ่ม PSY3204

33 PSY3208 อ.ดร.พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY3208
phitsaran3@gmail.com

34 PSY3209 อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์ ต าราวิชา PSY3209 ueathip@rumail.ru.ac.th
เน่ืองจากเป็นวิชาปฏิบัติใช้การมอบหมาย

งานและสอนออนไลน์ผ่าน google meet

35 PSY3210 อ.ดร.พีสสลัลฌ์ ธ ารงศ์วรกุล Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY3210
phitsaran3@gmail.com

mailto:pakawan.nan@gmail.com


ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

36 PSY3211 อ.ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน fuiwirp

Course on demands, ต าราเรียน

วิชาPSY3211
kannikar3131@gmail.com

37 PSY3301 อ.ปิยพงศ์ แซ่ต้ัง
Course on demand, Google 

Classroom: qh6myqj
Course on demand piyapong.psy@gmail.com มีการ Wrap up เน้ือหาทุกสัปดาห์

38 PSY3302 รศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร
Google Classroom

รหัสห้องเรียน ijtrdoh

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom, ต ารา PSY3302 manika.w@rumail.ru.ac.th

39 PSY3303 อ.นนทิมา สิริเกียรติกุล

Course on demand, Google

 Classroom รหัสห้องเรียน 

gpg6ann

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom

FB กลุ่ม "PSY3303_PSYRU"

40 PSY3304 อ.ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์

Course on demand, Google

 Classroom รหัสห้องเรียน 

xhoxcb3

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom psy3304

bigpoorided@gmail.com

41 PSY3305 อ.ปวิธ สิริเกียรติกุล บรรยาย online ตาม มร30 เอกสารประกอบการเรียน fb กลุ่มรายวิชา PSY3305 2/63

42 PSY3307 อ.รพีกรณ์ เป่ียมพืช
Google classroomรหัส

knvk54y

clip/เอกสารประกอบการสอนใน 

Google classroom
rapee.piam@gmail.com วิชาปฏิบัติ

43 PSY3309 อ.ปวิธ สิริเกียรติกุล  บรรยาย online ตาม มร.30 ใช้เอกสารประกอบการบรรยาย  fb กลุ่มรายวิชา PSY3309 2/63



ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

44 PSY3311 อ.ปิยพงศ์ แซ่ต้ัง
Google Classroom: o6ylx65, 

MS Team, Zoom

เอกสารประกอบการสอนใน Google

 classroom
piyapong.psy@gmail.com

วิชาเน้นสัมมนา อภิปราย ประเด็น

เปราะบาง

45 PSY 3402 รศ.ดร.อริสา ส ารอง Course on demand
Course on demand ภาคS/2562/

 ต าราวิชา PSY3402
arisa_luck

46 PSY3404 อ.ดร.ณัชชามน เปรมปล้ืม
Google classroom รหัส 

e43svbz

Course on demand/เอกสาร

ประกอบการสอนในGoogle 

classroom

nuchchamon.psyclass@gmail.com

47 PSY4001 อ.ผกาวรรรณ นันทะเสน
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน y4yycyb

Course on demands, เอกสาร

ประกอบการสอนใน Google 

classroom และต ารา PSY4001
pakawan.nan@gmail.com

มีการประชุมกับผุ้เรียนออนไลน์ผ่าน 

google meet ในคร้ังแรกของการเรียน

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียด

การเรียน

48 PSY4201 อ.ผกาวรรรณ นันทะเสน
Google Classroom รหัส

ห้องเรียน qjpvzxe

Google meet ท ากิจกรรมออนไลน์,

 ใบงานฝึกปฏิบัติใน Google 

classroom
pakawan.nan@gmail.com

วิชาน้ีเป็นวิชาฝึกปฏิบัติการปรึกษา

รายบุคคลให้แก่นักศึกษาภายใต้การนิเทศ

 จึงไม่สามารถอัดคลิปบรรยายได้ ผู้สอน

ใช้วิธีการมอบหมายใบงานให้ผู้เรียนฝึก

ปฏิบัติเองแล้วอัดคลิปวีดีโอการฝึกปฏิบัติ 

และให้ผู้เรียนน ามาแลกเปล่ียนอภิปราย

กันในช้ันเรียนออนไลน์ผ่าน Goole Meet

49 PSY4202 อ.ดร. อุมาภรณ์ สุขารมณ์ Course on demand
Course on demands และ 

เอกสารประกอบการสอน
ไลน์กลุ่ม PSY4202

mailto:pakawan.nan@gmail.com
mailto:pakawan.nan@gmail.com


ล ำดับ รหัสวิชำ อำจำรย์ผู้สอน
รูปแบบกำรสอน/ช่อง
ทำงกำรส่ือสำรในวิชำ

ส่ือกำรสอน ช่องทำงกำรติดต่อผู้สอน อืน ๆ

50 PSY4298 อ.เอ้ือทิพย์ คงกระพันธ์ Google meet ueathip@rumail.ru.ac.th
เน่ืองจากเป็นวิชาปฏิบัติใช้การมอบหมาย

งานและสอนออนไลน์ผ่าน google meet

51 PSY4301 อ.รพีกรณ์ เป่ียมพืช Google classroom/zoom
clip/เอกสารประกอบการสอนใน 

Google classroom
rapee.piam@gmail.com วิชาปฏิบัติ

52 PSY4302
อ.นนทิมา สิริเกียรติกุล       

 อ.ปวิธ สิริเกียรติกุล
Google classroom/zoom

clip/เอกสารประกอบการสอนใน 

Google classroom
nontima.pat@hotmail.com วิชาปฏิบัติ

53 PSY4398 อ.นนทิมา สิริเกียรติกุล Google classroom/zoom
clip/เอกสารประกอบการสอนใน 

Google classroom
nontima.pat@hotmail.com วิชาปฏิบัติ/สัมมนา

54 PSY 4401 รศ.ดร.อริสา ส ารอง

Course on demand       

(เฉพาะเน้ือหาการบรรยายส่วน

ภาคปฏิบัติจะแจ้งในไลน์กลุ่ม)

Course on demand/ เอกสาร

ประกอบการสอน
arisa_luck วิชาบรรยายและฝึกปฏิบัติ

55 PSY4405 อ.ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี Course on demand
Course on demand / ต าราวิชา 

PSY4405
rungsima_h@hotmail.co.th

56 PSY 4497 รศ.ดร.อริสา ส ารอง ปรึกษาเป็นรายบุคคล ปรึกษาเป็นรายบุคคล arisa_luck วิชาปฏิบัติการวิจัยและโครงงาน

57 PSY 4498
รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

 อ.ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี
Zoom ไม่มี ไลน์กลุ่มวิชา PSY4498 วิชาสัมมนา

58 PSY 4499
รส.ดร.อริสา ส ารอง          

ดร.ณัชชามน เปรมปล้ืม
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกปฏิบัติภาคสนาม arisa_luck

วิชาฝึกปฏิบัติภาคสนาม(ฝึกงาน) ซ่ึงภาค

การศึกษาน้ีไม่มีนศ.ลงทะเบียน

mailto:ueathip@rumail.ru.ac.th

