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หลักสูตร
		 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต	
 

โครงสรำ้งหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต	

1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกวำ่ 30 หน่วยกิต

2.		หมวดวิชำเฉพำะ	

		 2.1		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา	

		 2.2		 กลุ่มวิชาเอก

		 	 1)	วิชาเอกบังคับ

		 	 2)	วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกวำ่

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

100

56

44

40

4

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกวำ่ 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกวำ่ 136 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำจิตวิทยำ

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป		 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะ		 ไม่น้อยกว่ำ	100	หน่วยกิต	

	 		 2.1	กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงจิตวิทยำ		 ไม่น้อยกว่ำ	56	หน่วยกิต	

	 0512	101	 จิตวิทยาเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Psychology

	 0512	102	 สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล	 2(2-0-4)

	 	 Descriptive	Statistics	for	Data	Analysis	

	 0512	103	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 3(3-0-6)	

	 	 Developmental	Psychology

	 0512	104	 สรีรจิตวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Physiological	Psychology

	 0512	105	 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว	 3(3-0-6)

	 	 Theories	of	Personality	and	Adjustment

	 0512	106	 จิตวิทยาการรู้คิด		 3(3-0-6)	

	 	 Cognitive	Psychology

	 0512	201	 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Clinical	Psychology

	 0512	202	 หลักการแนะแนว	 3(3-0-6)

	 	 Principle	of	Guidance

	 0512	203	 จิตวิทยาสังคม	 2(2-0-4)

	 	 Social	Psychology

	 0512	204	 การรู้สึกและการรับรู	้	 2(2-0-4)

	 	 Sensation	and	Perception

	 0512	205	 จิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	of	Learning	and	Motivation

	 0512	206	 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยา	 2(2-0-4)	

	 	 English	for	Psychology	Profession	

	 0512	207	 จิตวิทยาอปกติ	 3(3-0-6)	

	 	 Abnormal	Psychology

	 0512	208	 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Psychological	Testing	and	Measurement

	 0512	209	 พลวัตกลุ่ม		 2(1-2-3)

	 	 Group	Dynamics	

	 0512	210	 ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Theories	and	Techniques	of	Counseling	

	 0512	301	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา		 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	in	Psychology

	 0512	302	 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย	 2(2-0-4)

	 	 Statistics	for	Research	Data	Analysis	

	 0512	303	 กรณีศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Case	Study	

	 0512	304	 จิตวิทยาการทดลอง	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Psychology

	 0512	401	 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา	 2(1-2-3)

	 	 Research	Project	in	Psychology

	 0512	402	 จิตวิทยาการฝึกอบรม	 2(1-2-3)

	 	 Psychology	for	Training

	 	 2.2		กลุ่มวิชำเอก	 ไม่น้อยกว่ำ		 44	หน่วยกิต

  1)	วิชำเอกบังคับ	

	 		-	 วิชำเอกจิตวิทยำคลินิก	 ก�ำหนดให้เรียน	 40	 หน่วยกิต	 

ในรำยวิชำต่อไปนี้

	 0512	221	 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพ	 2(2-0-4)

	 	 จิตวิทยาคลินิก

	 	 Code	of	Ethics	and	Law	for	Clinical	

	 	 Psychology	Profession

	 0512	222	 ประสาทจิตวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Neuropsychology

	 0512	321	 จิตบ�าบัดรายบุคคล	 3(2-2-5)

	 	 Individual	Psychotherapy

	 0512	322	 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินเชาวน์ปัญญา	 3(2-2-5)

	 	 และความสามารถเฉพาะทางอื่นๆ	

	 	 Diagnosis	and	Assessment	of	Intelligence	

	 	 and	Other	Specific	Ability	

	 0512	323	 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินประสาท	 3(2-2-5)

	 	 จิตวิทยา	

	 	 Diagnosis	and	Assessment	

	 	 of	Neuropsychology

	 0512	324	 นิติจิตเวชศาสตร์	 2(2-0-4)

	 	 Forensic	Psychiatry

	 0512	325	 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินบุคลิกภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Diagnosis	and	Assessment	of	Personality	

	 0512	326	 จิตบ�าบัดกลุ่ม	 3(2-2-5)

	 	 Group	Psychotherapy

	 0512	327	 เภสัชวิทยาส�าหรับจิตวิทยาคลินิก	 2(2-0-4)

	 	 Pharmacology	for	Clinical	Psychology

	 0512	341	 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	of	Children	with	Special	Needs

	 0512	342	 การให้การปรึกษาครอบครัว	 2(1-2-3)

	 	 Family	Counseling

	 0512	343	 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Promotion	of	Mental	

	 	 Health	in	Community	
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	 0512	421	 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก		 6(0-12-6)	

	 	 Practicum	in	Clinical	Psychology

	 0512	422	 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก	 2(1-2-3)

	 	 Seminar	in	Clinical	Psychology

  -	วิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว	ก�ำหนดให้

เรียน	40	หน่วยกิต	ในรำยวิชำต่อไปนี้

	 0512	231	 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพ	 2(2-0-4)

	 	 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

	 	 Code	of	Ethics	and	Law	for	Counseling	

	 	 Psychology	and	Guidance	Profession	

	 0512	232	 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 ในการแนะแนว

	 	 Application	of	Computer	Program	in	Guidance

	 0512	331	 การให้การปรึกษารายบุคคล	 3(2-2-5)

	 	 Individual	Counseling

	 0512	332	 การปรับพฤติกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Behavior	Modification

	 0512	333	 การทดสอบและการประเมิน	 3(3-0-6)

	 	 เพื่อการแนะแนวและการปรึกษา

	 	 Testing	and	Assessment	in	Guidance	

	 	 and	Counseling

	 0512	334	 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ		 2(2-0-4)

	 	 Theories	and	Career	Development	

	 0512	335	 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ	 3(3-0-6)

	 	 Crisis	Intervention	

	 0512	336	 การให้การปรึกษากลุ่ม	 3(2-2-5)

	 	 Group	Counseling

	 0512	337	 การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น	 2(1-2-3)

	 	 Child	and	Adolescent	Counseling	

	 0512	341	 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 3(3-0-6)

	 	 Psychology	of	Children	with	Special	Needs

	 0512	342	 การให้การปรึกษาครอบครัว		 2(1-2-3)

	 	 Family	Counseling

	 0512	343	 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	 3(3-0-6)

	 	 Prevention	and	Promotion	of	Mental	Health	

	 	 in	Community	

	 0512	431	 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษา	 6(0-12-6)

	 	 และการแนะแนว	

	 	 Practicum	in	Counseling	Psychology	

	 	 and	Guidance	

	 0512	432	 การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา	 2(1-2-3)

	 	 และการแนะแนว

	 	 	Seminar	in	Counseling	Psychology	and	Guidance

 2)	 วิชำเอกเลือก	 ก�ำหนดให้เลือกเรียนในรำยวิชำต่อไปนี้	 

ไม่น้อยกว่ำ	4	หน่วยกิต

	 0512	351	 จิตวิทยาการติดสารเสพติด	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Drugs	Addiction

	 0512	352	 จิตวิทยาการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Child	and	Youth	Offenders

	 0512	353	 การออกแบบและวิเคราะห์แผนการจัด	 2(2-0-4)

	 	 กิจกรรมแนะแนว

	 	 Design	and	Analysis	of	Guidance	

	 	 Activities	Plan	

	 0512	451	 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Childhood	and	Adolescence	

	 0512	452	 จิตวิทยาสัมพันธภาพมนุษย์	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Human	Relationship

	 0512	453	 จิตวิทยาประยุกต์	 2(2-0-4)

	 	 Applied	Psychology

	 0512	454	 จิตวิทยาการสื่อสาร	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Communication

	 0512	455	 การบ�าบัดทางเลือก	 2(2-0-4)

	 	 Alternative	Therapy

	 0512	456	 สุขภาพจิต	 2(2-0-4)

	 	 Mental	Health

	 0512	457	 จิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Sexual	Disorder

	 0512	458	 จิตวิทยาความรุนแรงและความก้าวร้าว	 2(2-0-4)

	 	 ในสังคม

	 	 Psychology	of	Violence	and	Aggression

	 	 in	Society

	 0512	459	 อาชญาวิทยา	 2(2-0-4)

	 	 Criminology

	 0512	460	 จิตวิทยาความสุข	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Happiness

	 0512	461	 การให้การปรึกษาในภาวะสูญเสีย		 2(1-2-3)

	 	 Grief	Counseling

	 0512	462	 การแนะแนวชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 Community	Guidance

	 0512	463	 การคิดทางบวก	 2(2-0-4)

	 	 Positive	Thinking

	 0512	464	 สุขภาพจิตในโรงเรียน	 2(2-0-4)

	 	 Mental	Health	in	School

	 0512	465	 กิจกรรมบ�าบัด	 2(1-2-3)

	 	 Activity	Therapy
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	 0512	466	 ศาสนากับการแนะแนว	 2(2-0-4)

	 	 Religions	and	Guidance

	 0512	467	 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Individual	Difference

	 0512	468	 การให้การปรึกษาอาชีพ	 2(1-2-3)

	 	 Career	Counseling

	 0512	469	 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 2(2-0-4)

	 	 Psychology	of	Human	Resource	Management

	 0512	470	 จิตวิทยาผู้บริโภค	 2(2-0-4)

	 	 Consumer	Psychology

	 0512	471	 การให้การปรึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 	 Introduction	to	Multicultural	Counseling

	 0512	499	 งานฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก		 6(0-12-6)

	 	 Internship	in	Clinical	Psychology	Profession

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 ไม่น้อยกวำ่	6	หน่วยกิต

	 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคามทั้งภายในคณะฯ	 และภายนอกคณะฯ	 ได้ตามความสนใจ	 

อย่างน้อย	6	หน่วยกิต	ซึง่รายวชิาเลอืกเสรทีีเ่ปิดสอนโดยคณะศกึษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีดังนี้

	 0510	201	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

	 	 Education	for	Sustainable	Development

	 0510	302	 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 School	administration	and	Management

	 0520	201	 การแนะแนวและการให้การปรึกษาในโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Guidance	and	Counseling

	 0520	202	 ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทางแก้ไข	3(3-0-6)

	 	 Problems	on	Behavior	Disorder	of	School	

	 	 Child	and	Prevention

	 0540	302	 การวัดภาคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Measurement	

	 0550	301	 อนามัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

	 	 School	Hygiene

	 0550	302	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 3(2-2-5)	

	 	 Learner	Developing	Activities

	 0550	303		 กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กและเยาวชน		 3(2-2-5)

	 	 Physical	Activities	for	Children	and	Youth	

	 0560	102	 ภาษาและวัฒนธรรมส�าหรับครู	 3(3-0-6)

	 	 Language	and	Culture	for	Teachers

	 0560	103	 การศึกษาแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

	 	 Inclusive	Education

	 0560	104		 ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 	 ทางการเรียนรู	้

	 	 Introduction	to	Learning	Disabilities

	 ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและให้เป็นไปตาม 

สภาวิชาชีพครูก�าหนด
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แผนกำรศึกษำ	
ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป	 14

0512	101 จิตวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Psychology

2(2-0-4)	

0512	102 สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

Descriptive	Statistics	for	Data	Analysis	

2(2-0-4)

รวม 18

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป	 6

xxxx	xxx รายวิชาเลือกเสรี 4

0512	103 จิตวิทยาพัฒนาการ

Developmental	Psychology

3(3-0-6)

0512	104 สรีรจิตวิทยา

Physiological	Psychology

3(3-0-6)

0512	105 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว

Theories	of	Personality	and	Adjustment

3(3-0-6)

0512	106 จิตวิทยาการรู้คิด	

Cognitive	Psychology

3(3-0-6)

	รวม 22

ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 8

0512	201 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น

Introduction	to	Clinical	Psychology

3(3-0-6)

0512	202 หลักการแนะแนว

Principle	of	Guidance

3(3-0-6)

0512	203 จิตวิทยาสังคม

Social	Psychology

2(2-0-4)

0512	204 การรู้สึกและการรับรู้	

Sensation	and	Perception

2(2-0-4)

0512	205 จิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจ

Psychology	of	Learning	and	Motivation

3(3-0-6)

รวม 21
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ปีที่	2	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

0512	206 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยา

English	for	Psychology	Profession	

2(2-0-4)

0512	207 จิตวิทยาอปกติ

Abnormal	Psychology

3(3-0-6)

0512	208 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา

Psychological	Testing	and	Measurement

2(2-0-4)

0512	209 พลวัตกลุ่ม	

Group	Dynamics	

2(1-2-3)

0512	210 ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา

Theories	and	Techniques	of	Counseling	

3(2-2-5)

0512	221 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

Code	of	Ethics	and	Law	for	Clinical	Psychology	Profession

2(2-0-4)

0512	222 ประสาทจิตวิทยา

Neuropsychology

3(3-0-6)

รวม 19

ปีที่	2	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

0512	206 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยา

English	for	Psychology	Profession	

2(2-0-4)

0512	207 จิตวิทยาอปกติ

Abnormal	Psychology

3(3-0-6)

0512	208 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา

Psychological	Testing	and	Measurement

2(2-0-4)

0512	209 พลวัตกลุ่ม	

Group	Dynamics	

2(1-2-3)

0512	210 ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา

Theories	and	Techniques	of	Counseling	

3(2-2-5)

0512	231 จรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Code	of	Ethics	and	Law	 for	Counseling	Psychology	and	Guidance	

Profession	

2(2-0-4)

0512	232 การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแนะแนว

Application	of	Computer	Program	in	Guidance

3(3-0-6)

รวม 19
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ปีที่	3	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาเลือกเสรี 2

0512	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา	

Research	Methodology	in	Psychology

3(3-0-6)

0512	302 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

Statistics	for	Research	Data	Analysis	

2(2-0-4)

0512	321 จิตบ�าบัดรายบุคคล

Individual	Psychotherapy

3(2-2-5)

0512	322 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินเชาวน์ปัญญาและความสามารถเฉพาะทางอื่นๆ	

Diagnosis	and	Assessment	of	Intelligence	and	Other	Specific	Ability	

3(2-2-5)

0512	323 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินประสาทจิตวิทยา	

Diagnosis	and	Assessment	of	Neuropsychology

3(2-2-5)

0512	324 นิติจิตเวชศาสตร์

Forensic	Psychiatry

2(2-0-4)

0512	341 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Psychology	of	Children	with	Special	Needs

3(3-0-6)

รวม 21

ปีที่	3	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

xxxx	xxx รายวิชาเลือกเสรี 2

0512	301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา	

Research	Methodology	in	Psychology

3(3-0-6)

0512	302 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

Statistics	for	Research	Data	Analysis	

2(2-0-4)

0512	331 การให้การปรึกษารายบุคคล

Individual	Counseling

3(2-2-5)

0512	332 การปรับพฤติกรรม

Behavior	Modification

3(3-0-6)

0512	333 การทดสอบและการประเมินเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา

Testing	and	Assessment	in	Guidance	and	Counseling

3(3-0-6)

0512	334 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ

Theories	and	Career	Development	

2(2-0-4)

0512	341 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Psychology	of	Children	with	Special	Needs

3(3-0-6)

รวม 21
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ปีที่	3	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ�านวนหน่วยกิต

0512	303 กรณีศึกษา

Case	Study	

3(2-2-5)

0512	304 จิตวิทยาการทดลอง

Experimental	Psychology

3(2-2-5)

0512	325 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินบุคลิกภาพ

Diagnosis	and	Assessment	of	Personality	

3(2-2-5)

0512	326 จิตบ�าบัดกลุ่ม

Group	Psychotherapy

3(2-2-5)

0512	327 เภสัชวิทยาส�าหรับจิตวิทยาคลินิก

Pharmacology	for	Clinical	Psychology

2(2-0-4)

0512	342 การให้การปรึกษาครอบครัว

Family	Counseling

2(1-2-3)

0512	343 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

Prevention	and	Promotion	of	Mental	Health	in	Community	

3(3-0-6)

0512	3xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวม 21

ปีที	่3	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	303 กรณีศึกษา

Case	Study	

3(2-2-5)

0512	304 จิตวิทยาการทดลอง

Experimental	Psychology

3(2-2-5)

0512	335 การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ

Crisis	Intervention

3(3-0-6)

0512	336 การให้การปรึกษากลุ่ม

Group	Counseling

3(2-2-5)

0512	337 การให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น

Child	and	Adolescent	Counseling

2(1-2-3)

0512	342 การให้การปรึกษาครอบครัว

Family	Counseling

2(1-2-3)

0512	343 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

Prevention	and	Promotion	of	Mental	Health	in	Community	

3(3-0-6)

0512	3xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวม 21
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ปีที่	4	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	421 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก	

Practicum	in	Clinical	Psychology

6(0-12-6)

รวม 6

ปีที่	4	ภำคต้น	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	431 งานฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Practicum	in	Counseling	Psychology	and	Guidance	

6(0-12-6)

รวม 6

ปีที่	4	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำคลินิก)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	401 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา

Research	Project	in	Psychology

2(1-2-3)

0512	402 จิตวิทยาการฝึกอบรม

Psychology	for	Training

2(1-2-3)

0512	422 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก

Seminar	in	Clinical	Psychology

2(1-2-3)

0512	4xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวม 8

ปีที	่4	ภำคปลำย	(ส�ำหรับนิสิตวิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0512	401 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา

Research	Project	in	Psychology

2(1-2-3)

0512	402 จิตวิทยาการฝึกอบรม

Psychology	for	Training

2(1-2-3)

0512	432 การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

Seminar	in	Counseling	Psychology	and	Guidance

2(1-2-3)

0512	4xx วิชาเลือกทางจิตวิทยา 2(x-x-x)

รวม 8
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
	 ผู้ที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาจิตวิทยา	 

ทุกคนต้องเรียนในรายวิชา	ดังนี้

	 1.		หมวดวิชำศึกษำทั่วไป	 ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

   ค�าอธิบายรายวิชา	 เป ็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 2.		หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	100	หน่วยกิต

		 		 2.1		กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงจิตวิทยำ

0512	101	 จิตวิทยำเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Psychology

	 ประวัติและความหมายของจิตวิทยา	พฤติกรรมและรากฐาน

พฤติกรรมของมนุษย์	 วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา	 พัฒนาการของมนุษย์	

อทิธพิลของพันธุกรรมและสิง่แวดล้อม	การรบัรู	้แรงจูงใจ	การเรยีนรู	้ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	สถานภาพ	บทบาท	เจตคติ	และพฤติกรรมกลุ่ม

	 History	and	definition	of	psychology;	behavior	and	

human	behavior	root,	methods	of	psychological	study,	human	

development,	heredity	and	environment	influence,	perception,	

motivation,	learning,	individual	difference,	status,	role,	attitude,	

and	group	behavior

0512	102	 สถิติเชิงพรรณนำเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล	 2(2-0-4)

 Descriptive Statistics for Data Analysis 

 พื้นฐาน	 ความส�าคัญ	 ความมุ ่งหมาย	 ประเภทของสถิติ 

เชิงพรรณนา	 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์	การเก็บรวบรวม

ข้อมูล	การน�าเสนอข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข	ต�าแหน่งของข้อมูล	 

ค่ากลาง	 การกระจายและการแจกแจงของข้อมูล	ความเบ้และความโด่ง	

ความน่าจะเป็นและการสุ่ม

	 Foundations,	significances,	objectives,	classification	

of	 descriptive	 statistics,	 natural	 and	mathematical	 structure,	

data	collection,	data	presentation,	data	analysis,	data	position,	

central	 tendency,	dispersion	and	distribution,	 skewness	and	

kurtosis,	elementary	probability,	and	sampling	

0512	103	 จิตวิทยำพัฒนำกำร	 3(3-0-6)

 Developmental Psychology

 พัฒนาการของมนุษย์ทุกระยะตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดจนถึง 

วยัสงูอาย	ุพฒันาการทางด้านร่างกาย	พฒันาการทางสตปัิญญา	พฒันาการ

ทางอารมณ์	พัฒนาการจิตใจและสังคม	อิทธิพลที่มีผลต่อพัฒนาการของ

มนุษย์	 การส่งเสริมพัฒนาการของทุกช่วงวัย	 บทบาทของนักจิตวิทยา 

ในการส่งเสริมพัฒนาการ

	 Stages	of	human	development	 from	 infancy	 to	old	

age,	 physical	 development,	 intelligence	 development,	 

emotional	development,	psychological	and	social	development,	

including	 effects	 of	 human	 development,	 promoting	 the	 

development	of	all	ages,	psychologist’s	role	in	aiding	stages	of	

human	development

0512	104	 สรีรจิตวิทยำ	 3(3-0-6)

 Physiological Psychology

 ปัจจัยพื้นฐานทางสรีระท่ีมีผลต่อพฤติกรรม	 ระบบอวัยวะ 

รับสัมผัส	 ระบบประสาท	 ระบบกล้ามเน้ือ	 ระบบต่อม	 และระบบอื่นๆ	 

ของมนุษย์ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต

	 Physiological	fundamental	factors	affecting	behaviors;	

sensational	organs,	nervous	system,	muscle,	gland	systems,	and	

other	system	of	human	that	are	necessary	for	life

0512	105	 ทฤษฎีบุคลิกภำพและกำรปรับตัว	 3(3-0-6)

 Theories of Personality and Adjustment

	 ความหมายของบุคลิกภาพและการปรับตัว	 พัฒนาการ

บคุลกิภาพ	ทฤษฎีบคุลกิภาพ	ความส�าคญัของการปรบัตวั	ลกัษณะของการ

ปรับตัวที่ดี	 และปัญหาของการปรับตัว	การเข้าใจ	 และการพัฒนาตนเอง	 

การประยุกต์ทฤษฎีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ	 และการดูแลรักษา 

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

	 Definitions	 of	 personality	 and	 adjustment,	 

personality	development,	theories	of	personality,	significances	

of	adjustment,	characteristics	of	completed	adjustments	as	well	

as	 problems	 of	 adjustment,	 self-understanding	 and	 self- 

development,	applications	of	 the	 theories	 in	cultivating	good	

personality	and	maintaining	physical	and	mental	health

0512	106	 จิตวิทยำกำรรู้คิด		 3(3-0-6)

 Cognitive Psychology

 พัฒนาการและกระบวนการทางการรูค้ดิและปัญญาของมนษุย์	

การรบัรู	้การได้มาซึง่ภาษา	การใส่ใจ	การจ�าและการลมื	ทักษะการคดิข้ันสงู	

อภิมหาปัญญา	 และการเน้นให้มีการท�าความเข้าใจทางวาทกรรม	 

และการอ่าน	

	 Cognitive	development	and	human	cognitive	process,	

perception,	 language	 acquisition,	 attention,	memory	 and	 

forgetting,	 higher	 order	 thinking	 skills,	 metacognition,	 

and	 special	 emphasis	 is	 given	 to	 the	 study	 of	 discourse	 

comprehension	and	reading

0512	201	 จิตวิทยำคลินิกเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Clinical Psychology

 ความรูเ้บ้ืองต้นทางจติวิทยาคลนิกิ	มาตรฐานวชิาชีพจติวิทยา

คลินิก	บทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก	 ระเบียบวิธีการศึกษาบุคคลเฉพาะ
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รายโดยใช้วิธีการที่มีระเบียบแบบแผนในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์	

รวมถึงปัญหาทางสุขภาพจิต	 สาเหตุและการป้องกันรักษา	 กระบวนการ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	 สาขาจิตวิทยาคลินิก	 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

	 Foundations	 of	 clinical	 psychology,	 professional	

standards	of	clinical	psychology,	roles	of	clinical	psychologist,	

and	case	study	diagnoses	through	such	systematic	methods	to	

understand	human	behaviors,	 seek	 the	 causes	 of	 behaviors,	

prevent	and	provide	treatments	of	mental	disorders;	process	of	

registration	to	be	health	professionals	and	relevant	laws

0512	202	 หลักกำรแนะแนว	 3(3-0-6)

 Principle of Guidance

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	ความมุ่งหมาย	ประเภท	ปรัชญา	 

หลักการ	 ขอบข่ายของบริการแนะแนว	ปัญหาและบริการต่างๆ	 ของงาน

แนะแนว	 รูปแบบของการจัดและการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา	

การใช้หลักการแนะแนวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ	 ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	การศึกษานอกสถานที่

	 Definition,	 significances,	 objectives,	 classification,	

philosophy,	principles,	purposes	and	scope	of	guidance	service,	

problems	and	services	in	guidance,	model	of	organization	and	

administration	 of	 guidance	 service	 in	 educational	 setting, 

application	of	guidance	principles	on	developmental,	students	

supporting	system, and	field	trip

0512	203	 จิตวิทยำสังคม	 2(2-0-4)

 Social Psychology

	 ความหมาย	และความเป็นมาของจิตวทิยาสงัคม	ทฤษฎต่ีางๆ	

งานวจิยัทางจติวทิยาทีเ่กีย่วกับสงัคมและชมุชน	พฤตกิรรมกลุม่	พฤตกิรรม

การท�างาน	และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมและชุมชน	 ปัจจัยทางสังคม	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

พฤติกรรมของคนในสังคม	

	 Definitions	 and	background	 of	 social	 psychology;	

theories,	 psychological	 research	 related	 to	 society	 and	 

community,	group	behaviors,	work	performance	behavior,	and	

moral	behavior;	human	relations	in	social	and	community;	social	

factors,	community	factors,	and	environmental	factors	that	lead	

to	performing	of	human	behavior	in	society

0512	204	 กำรรู้สึกและกำรรับรู	้	 2(2-0-4)

 Sensation and Perception

 ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสต่างๆ	กระบวนการจัด

ระบบข้อมูลการบันทึกข้อมูล	 และการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จาก

ประสาทสัมผัสต่างๆ	อิทธิพลของร่างกาย	 จิตใจ	และสังคมที่มีผลต่อการ

รูส้กึและรบัรู	้ชนดิและรปูแบบของการการรบัรูข้องมนษุย์	และการรูส้กึและ

รับรู้ท่ีผิดปกติชนิดต่างๆ	 การประยุกต์ใช้จิตวิทยาการรู้สึกและการรับรู ้

ในการด�าเนินชีวิต

	 Theories	of	sensory	nervous	systems,	data	processing	

system,	data	recording,	analyzing	and	interpreting	of	data	from	

sensory	organs,	influence	each	of	biological	psychological	socio-

cultural	factors	that	affect	sensation	and	perception,	kind	and	

type	of	human	perception,	abnormal	sensations	and	perceptions,	

application	of	psychology	of	sensation	and	perception	in	daily	

life

0512	205	 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และกำรจูงใจ	 3(3-0-6)

 Psychology of Learning and Motivation

	 ความหมายและองค์ประกอบในการเรียนรู	้ทฤษฎีการเรียนรู	้

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้	 ความหมายและความส�าคัญของการจูงใจ	 

มโนทศัน์พืน้ฐานเกีย่วกบัการจงูใจ	กระบวนการเกดิการจงูใจ	ประเภทของ

การจูงใจ	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจ	และการน�าไปประยุกต์ใช้

	 Definitions	and	components	of	learning,	theories	of	

learning,	 factors	 promoting	 learning,	 definitions	 and	 

significances	 of	motivation,	 basic	 concepts	 of	motivation,	 

procedures	to	cultivate	motivation,	types	of	motivation,	theories	

of	motivation	as	well	as	their	implications

0512	206	 ภำษำอังกฤษส�ำหรับวิชำชีพจิตวิทยำ	 2(2-0-4)

 English for Psychology Profession 

	 ศึกษาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษทางจิตวิทยา	 การแปลเอกสาร

วิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ	การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในวิชาชีพจิตวิทยา	 และการน�าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 

เป็นภาษาอังกฤษ

	 Study	 of	 psychological	 terminologies	 in	 English,	

translation	of	academic	paper	written	in	English,	reading	and	

writing	in	English	for	communicative	purposes	in	psychological	

profession,	and	presentation	of	the	reports	in	English

0512	207	 จิตวิทยำอปกติ	 3(3-0-6)

 Abnormal Psychology

	 ศึกษาพฤติกรรมผิดปกติต่างๆ	 ของมนุษย์	 เช่น	 โรคจิต	

โรคประสาท	 และบุคลิกภาพผิดปกติ	 โดยศึกษาถึงลักษณะอาการ 

ท่ีแสดงออกของโรค	 เกณฑ์การวินิจฉัย	 รวมไปถึงสาเหตุ	 การวิเคราะห์	 

การป้องกัน	 และการช่วยเหลือแก้ไข	 โดยครอบคลุมทั้งในด้านร่างกาย	 

จิตใจ	สังคม	
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	 Study	of	a	variety	of	human	behavioral	disorders	such	

as	 psychosis,	 neurosis,	 and	 personality	 disorders	 including	

presents	 and	 criteria,	 symptom	 etiology	 and	 outlines	 

recommended	treatments	and	prevention,	including	biological,	

psychological,	and	socio-cultural	aspects

0512	208	 กำรทดสอบและกำรวัดทำงจิตวิทยำ	 2(2-0-4)

 Psychological Testing and Measurement

	 มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบและการวัดผลทาง

จิตวิทยา	 แนวทางการสร้างแบบสอบถามทางจิตวิทยา	 สถิติพื้นฐาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการทดสอบ	ความหมายของคะแนน	การแปล

ความหมายของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถด้านต่างๆ	และ

จรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบ

	 Basic	 concepts	 of	 psychological 	 tests	 and	 

measurement,	 guidelines	 for	 creating	 a	 psychological	 

questionnaire,	 basic	 statistics	 in	 related	 to	measuring	 and	 

testing,	scores	interpretation,	interpretation	of	different	potential	

test	scores	as	well	as	ethical	considerations	in	using	the	tests

0512	209	 พลวัตกลุ่ม		 2(1-2-3)

 Group Dynamics 

	 ความหมายของพลวัตกลุ ่ม	 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของกลุ่ม	 กระบวนการพลวัตกลุ่ม	 เทคนิคและวิธีการในการ

จัดการกลุ่ม	ภาวะผู้น�า	การท�างานเป็นทีม	การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่ม

กับการเรียนรู้	 การสื่อสารการแก้ปัญหา	 และการตัดสินใจเป็นกลุ ่ม	 

การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพลวัตกลุ่ม	

	 Definitions	of	group	dynamics,	theories	and	principles	

concerning	 nature	 of	 groups,	 group	 dynamics	 process,	 

techniques	 and	methods	 of	 group	 arrangement,	 leadership,	

teamwork,	 group	 activity	 skills	 for	 cultivating	 learning,	 

communication,	group	problem-solving	and	decision	making,	

and	application	of	knowledge	relating	to	group	dynamics

0512	210	 ทฤษฎีและเทคนิคกำรให้กำรปรึกษำ	 3(2-2-5)

 Theories and Techniques of Counseling 

	 การศึกษาทางด้านปรัชญาและทฤษฎีกระบวนการให้การช่วย

เหลือ	ความหมาย	ความส�าคัญ	และความมุ่งหมายของการให้การปรึกษา	

การศึกษา	 ทฤษฎีหลักทางการปรึกษา	 คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา	

เทคนิคการให้การปรึกษาเบื้องต้น	 การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา	การ

ทบทวนประเด็นทางด ้านวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข ้องกับ

กระบวนการปรึกษา

	 A	study	of	the	philosophical	and	theoretical	bases	of	

the	 helping	 process	 including	 definitions,	 significance,	 and	

objectives;	a	study	and	practice	of	major	counseling	theories,	

basic	helping	skills	and	counselor	characteristics;	a	review	of	

professional	 and	 ethical	 issues	 related	 specifically	 to	 the	 

counseling	process

0512	301	 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยทำงจิตวิทยำ		 3(3-0-6)

 Research Methodology in Psychology

	 กระบวนการในการแสวงหาองค์ความรูต้ามวิธีการทางจิตวิทยา	

วิธีการวิจัยทางปริมาณและทางคุณภาพ	 การวิจัยเชิงส�ารวจ	 การวิจัย 

เชิงความสัมพันธ์	 และการวิจัยเชิงการทดลอง	 โดยใช้กลุ ่มตัวอย่าง 

ขนาดใหญ่	และกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก	การศึกษารายกรณี

	 Procedures	to	gain	the	body	of	knowledge	through	

the	 psychological	 research	methodology,	 quantitative	 and	

qualitative	research	methodology,	survey	research,	correlation	

research,	as	well	as	experimental	research	using	large	and	small	

sample	sizes	including	a	case	study

0512	302	 สถิติเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัย	 2(2-0-4)

 Statistics for Research Data Analysis 

	 แนวคดิเกีย่วกบัการวิเคราะห์ข้อมลู	การวิจยัเชงิปรมิาณ	สถติิ

เชิงพรรณนา	สถิติอนุมาน	เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานแบบต่างๆ	เช่น

การทดสอบค่าที	 การทดสอบค่าเอฟ	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม	การวิเคราะห์แนวโน้ม

	 Concept	of	statistics	for	data	analysis,	quantitative	

research,	descriptive	statistics,	inferential	statistics	for	various	

hypothesis	testing	uses;	t-test,	F-test,	ANOVA,	ANCOVA;	and	

trend	analysis

0512	303	 กรณีศึกษำ	 3(2-2-5)

 Case Study 

 ความหมาย	ความส�าคญั	และความมุง่หมายของการเกบ็ข้อมลู

เป็นรายบุคคล	 หลักการเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล	การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและ

กระบวนการในการปรกึษา	การฝึกให้ท�ากรณศีกึษา	การเขยีนรายงานกรณี

ศึกษา	 การเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสม	 การทบทวนองค์ประกอบของ

รายงานกรณศีกึษา	วิธีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเหมาะสมในการอ้างองิและ

การท�ารายงานกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบ

	 Definition,	significance,	and	objectives	of	individual	

inventory;	 principles,	 tools	 and	 techniques	 used	 for	 data	 

collection;	analysis	and	synthesis	of	collected	data;	discussion	

on	problems	and	counseling	process	through	real	case	study;	

prepare	a	written	case	study,	 the	selection	of	an	appropriate	

case,	a	thorough	review	of	the	elements	of	a	case	study	report,	
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how	to	review	the	appropriate	literature	for	the	reference	section,	

and	the	systematic	construction	of	the	report

0512	304	 จิตวิทยำกำรทดลอง	 3(2-2-5)

 Experimental Psychology

	 แนวคดิพืน้ฐาน	กระบวนการและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลอง

ทางจิตวิทยา	 ลักษณะของตัวแปรชนิดต่างๆ	 และการควบคุมตัวแปร	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง	 การฝึกปฏิบัติการทดลอง 

ในห้องปฏบิตักิารหรอืภาคสนาม	การออกแบบการทดลองและจรรยาบรรณ

ของการทดลองทางจิตวิทยา	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทดลองทางจิตวิทยา

	 Basic	 concepts,	 processes	 and	 tools	 used	 in	 

experimental	 psychology,	 characteristics	 of	 various	 types	 of	

variables	and	control	variables,	population	and	samples	used	in	

the	 experiment,	 experiment	 in	 the	 laboratory	 or	 field	 study,	 

experimental	 design	 and	professional	 ethics	 of	 experimental	

psychology,	 as	well	 as	 practice	 to	 conduct	 a	 psychological	 

experiment

0512	401	 โครงกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ	 2(1-2-3)

 Research Project in Psychology

 การน�าปัญหาในสังคมมาด�าเนินการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา

เพื่อหาแนวทางแก้ไข	 การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางจิตวิทยา	 เช่น	 

การวิจัยแบบภาคตัดขวาง	 การวิจัยเชิงส�ารวจ	 การวิจัยเชิงความสัมพันธ์	 

เพื่อสะท้อนข้อมูลให้กับสังคม

	 Investigating	 social	 problems	 for	 conducting	 a	 

research	 project	 to	 pave	 the	 way	 of	 solution,	 including	 

psychological	 research	methodology	 such	 as	 cross-sectional	

research,	survey	 research,	correlation	 research,	 for	 reflect	 the	

information	to	society

0512	402	 จิตวิทยำกำรฝึกอบรม	 2(1-2-3)

 Psychology for Training

 หลักการและวิธีการการฝึกอบรมทางจิตวิทยา	การเชื่อมโยง

หลักปรัชญาและหลักการทางจิตวิทยา	เพื่อน�าไปปรับปรุง	ปรับตัว	ควบคุม	

พัฒนา	และแก้ปัญหาของบุคคล	อันเป็นผลน�าไปสู่มนุษย์ที่สมบูรณ์	 และ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	

	 Principles	and	methods	of	 implementing	activities	

for	personal	training	psychology	with	the	linking	to	philosophy	

and	 psychological	 principle	 in	 order	 to	 be	 able	 to	 personal	 

problem	solving	which	bring	to	the	perfect	humanity	and	happy	

life	in	the	society

 

	 	 2.2		กลุ่มวิชำเอก

	 	 		 1)	วิชำเอกบังคับ

	 	 		 -	วิชำเอกจิตวิทยำคลินิก

0512	221	 จรรยำบรรณและกฎหมำยส�ำหรับวิชำชีพ	 2(2-0-4)

	 จิตวิทยำคลินิก

 Code of Ethics and Law for Clinical 

 Psychology Profession

 ความหมายและความส�าคญัของจรรยาบรรณวชิาชพีจติวทิยา

คลินิก	 การรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรคศิลปสาขา

จิตวิทยาคลินิก	การพัฒนาวิชาชีพ	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก	 การแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและ

กฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก	

	 Definition	and	significances	of	professional	ethics	in	

clinical	psychology,	retaining	the	professional	ethics	of	clinical	

psychologist,	professional	development,	 laws	and	legal	issues	

regarding	clinical	psychology	profession,	and	solving	problems	

relating	 to	 code	 of	 ethics	 and	 law	 for	 clinical	 psychology	 

profession

0512	222	 ประสำทจิตวิทยำ	 3(3-0-6)

 Neuropsychology

 ศึกษาระบบประสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพจิตวิทยา

คลินิก	 ความผิดปกติทางประสาท	 โรคต่างๆ	 ทางระบบประสาท	 

การตรวจสอบสภาพทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของ

ระบบประสาท	หลักการกระตุ้นและฟื้นฟูระบบประสาทและสมองให้เกิด

ศกัยภาพทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติ	การป้องกนัความเสยีหายของระบบประสาท

	 Study	 of	 nervous	 system	 involving	 clinical	 

psychology	profession,	abnormality	of	nervous	system,	disease	

of	 nervous	 system,	physical	 and	mental	 examination	 involve	

function	of	nervous	system,	the	activation	and	recovery	brain	

and	nervous	system	for	life	quality,	and	prevention	of	nervous	

system	damage

0512	321	 จิตบ�ำบัดรำยบุคคล	 3(2-2-5)

 Individual Psychotherapy

	 การบ�าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาวะทางจิตวิทยาตาม

มาตรฐานวชิาชพี	เทคนคิ	การบ�าบดัทางจติวทิยาตามทฤษฎต่ีาง	ๆ 	กบับคุคล

ทีม่ปัีญหาสขุภาพจติในการบ�าบดัรายบคุคล	เช่น	ทฤษฎีจติวเิคราะห์	ทฤษฎี

มนุษยนิยม	 ทฤษฎีประจักษ์นิยม	 ทฤษฎีวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์	 ทฤษฎี 

เกสตัลท์	 ทฤษฎีการรู้การคิด	 และพฤติกรรมบ�าบัด	การพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษย์ในการด�าเนินชีวิต	หลักจรรยาบรรณในการบ�าบัดทางจิตวิทยา	

และฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
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	 Psychotherapy	 and	psychological	 rehabilitation	 of	

professional	 standards,	 techniques	 and	 procedures	 in	 

psychotherapy	 theories	 for	 individual	 therapy	 such	 as	 

psychoanalytic	 theories,	 humanistic	 theories,	 existentialism	

theories,	 transactional	 analysis	 theories,	 gestalt	 theories,	 

cognitive	 theories,	 and	 behavior	 therapy;	 human	 potential	 

development,	 ethics	 for	 psychotherapy	 and	 practice	 in	 

psychotherapy

0512	322	 กำรตรวจวินิจฉัยและกำรประเมินเชำวน์ปัญญำ	 3(2-2-5)

	 และควำมสำมำรถ	เฉพำะทำงอื่นๆ	

 Diagnosis and Assessment of Intelligence

	 and	Other	Specific	Ability	

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	

การประเมินทางจิตวิทยา	 รวมถึงการใช้เคร่ืองมือและแบบทดสอบ 

ทางจิตวิทยาคลินิก	ซึ่งประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี	และประสบการณ์

ภาคปฏิบตั	ิโดยมุง่เน้นเทคนคิการทดสอบเชาวน์ปัญญาและความสามารถ

เฉพาะทางอื่นๆ	 พัฒนาการทางร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคมที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ในทุกช่วงวัย	 ทั้งบุคคลปกติและอปกติอย่างม ี

จรรยาบรรณ	 การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก	 และน�าไปใช้อย่าง 

ถูกต้องตามหลักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ

	 The	 foundations	 of	 diagnosis	 and	 assessment	 in	

clinical	 psychology	 and	 the	 use	 of	 clinical	 psychological	 

instrument	 and	 tests	 together	with	 theoretical	 knowledge	 

and	practical	experiences	focusing	on	techniques	in	intelligence	

and	 other	 specific	 abilities,	 physical	 and	 psycho-social	 

developments	that	influence	human	behaviors	in	all	ages,	under	

ethical	standards	in	assessing,	testing	and	measurement	normal	

and	dysfunctional	people,	psychological	report	and	appropriate	

applications	of	professional	principles	under	supervision

0512	323	 กำรตรวจวินิจฉยัและกำรประเมนิประสำทจิตวิทยำ	3(2-2-5)

 Diagnosis and Assessment of Neuropsychology

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	

การประเมินทางจิตวิทยา	 รวมถึงการใช้เครื่องมือและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาคลินิก	ซึ่งประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎี	และประสบการณ์ภาค

ปฏิบัติ	 โดยมุ ่งเน้นเทคนิคการทดสอบประสาทจิตวิทยาที่ส ่งผลต่อ

พฤติกรรมของมนุษย์ในทุกช่วงวัย	 ทั้งบุคคลปกติและอปกติอย่างม ี

จรรยาบรรณ	 การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก	 และการน�าไปใช้ 

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพภายใต้การนิเทศ

	 The	 foundations	 of	 diagnosis	 and	 assessment	 in	

clinical	 psychology	 and	 the	 use	 of	 clinical	 psychological	 

instrument	and	tests	together	with	theoretical	knowledge	and	

practical	 experiences	 focusing	 on	 techniques	 in	 neuropsy 

chology	 that	 influence	 human	 behaviors	 in	 all	 ages,	 under	 

ethical	standards	in	assessing,	testing	and	measurement	normal	

and	dysfunctional	people,	psychological	report	and	appropriate	

applications	of	professional	principles	under	supervision

0512	324	 นิติจิตเวชศำสตร์	 2(2-0-4)

 Forensic Psychiatry

	 แนวคดิและทฤษฎทีางจติวิทยาท่ีมคีวามเกีย่วข้องกบักฎหมาย	

การตรวจและการดูแลผู้ป่วยทางจิตที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ที่ต้องโทษ	ความ

ส�าคญัและบทบาทของนกัจติวทิยาในหน่วยงานทางนติจิติเวช	ระบบในการ

ท�างานของงานนติิจติเวชศาสตร์	การด�าเนนิคดกีบัผู้ป่วยทางจติท่ีกระท�าผิด

กฎหมาย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 Concepts	and	theories	of	psychological	 relevant	to	

the	law,	Assessment	and	treatment	of	the	patients	who	have	

been	accused	or	convicted	of	a	crime,	Importance	and	role	of	

the	psychologist	 in	 forensic	psychiatry,	 Systems	within	 the	

auspices	 of	 psychiatry,	Actions	 against	 an	offender	who	has	

been	diagnosed	with	a	mental	ill,	Related	laws

0512	325	 กำรตรวจวินิจฉัยและกำรประเมินบุคลิกภำพ		 3(2-2-5)

 Diagnosis and Assessment of Personality 

	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	

การประเมินทางจิตวิทยา	 รวมถึงการใช้เครื่องมือและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาคลินิก	ซึ่งประกอบด้วยความรู้ภาคทฤษฎ	ีและประสบการณ์ภาค

ปฏิบัติ	 โดยมุ่งเน้นการทดสอบด้วยเทคนิคแบบปรนัยและฉายภาพจิต	 

เพื่อทดสอบชนิดของบุคลิกภาพ	 กลไกในการปรับตัว	 สภาพอารมณ์	 

แนวความคิด	และพฤติกรรม	กับมนุษย์ในทุกช่วงวัย	ทั้งบุคคลปกติและ 

อปกติอย่างมีจรรยาบรรณ	การเขียนรายงานทางจิตวิทยาคลินิก	 และการ 

น�าไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ	

	 Foundations	of	diagnosis	and	assessment	in	clinical	

psychology	and	the	use	of	clinical	psychological	instrument	and	

tests	 together	 with	 theoretical	 knowledge	 and	 practical	 

experiences	focusing	on	objective	and	projective	techniques	in	

personality	 testing	 for	 diagnosing	 types	 of	 personality,	 

personality	 adjustment,	 affective,	 cognitive	 and	 behavioral	 

assessment	 in	 all	 ages,	 testing	 and	measurement	 normal	 

and	 abnormal	 people	 under	 ethical	 standards	 in	 assessing,	

psychological	 report	 and	 appropriate	 applications	 of	 

professional	principles	under	supervision
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0512	326	 จิตบ�ำบัดกลุ่ม	 3(2-2-5)

 Group Psychotherapy

	 การบ�าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาวะทางจิตวิทยาตาม

มาตรฐานวิชาชีพ	ประวัติของจิตบ�าบัดกลุ่ม	ลักษณะผู้น�ากลุ่มและสมาชิก

กลุ่ม	 เทคนิคและกระบวนการบ�าบัดทางจิตวิทยาตามทฤษฎีต่างๆ	 ของ

จิตบ�าบัดกลุ่ม	 เช่น	กลุ่มจิตบ�าบัดแบบประคับประคอง	ครอบครัวบ�าบัด	

กลุ่มภาพสะท้อน	กลุ่มละครจิตบ�าบัด	และอื่นๆ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

มนุษย์ในการด�าเนินชีวิต	การวางแผนและการประเมินผลการท�าจิตบ�าบัด

กลุ่ม	 รวมทั้งมีการศึกษาหลักจรรยาบรรณในการบ�าบัดทางจิตวิทยาแบบ

กลุ่ม	และฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

	 Psychotherapy	 and	psychological	 rehabilitation	 of	

professional	 standards,	 history	 of	 group	 psychotherapy,	 

characteristics	of	group	leader	and	group	members,	techniques	

and	 procedures	 in	 psychotherapy	 theories	 for	 group	 

psychotherapy	such	as	group	supportive	psychotherapy,	family	

therapy,	projective	technique	in	group	therapy,	psychodrama	

therapy	and	others	for	human	potential	development,	planning	

and	evaluation	 of	 group	psychotherapy,	 and	 study	ethics	 for	

group	psychotherapy	and	practice	in	group	psychotherapy

0512	327	 เภสัชวิทยำส�ำหรับจิตวิทยำคลินิก	 2(2-0-4)

 Pharmacology for Clinical Psychology

	 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา	ความส�าคัญของยาที่มีต่อการ

รกัษาอาการทางจติประสาท	กลไกการออกฤทธิข์องยาทางจิตเวช	หลกัของ

การใช้ยาและผลข้างเคียงของการใช้ยา	ยากลุ่มต่างๆ	ทางด้านจิตเวช	และ

การให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับยาจิตเวช

	 Fundamentals	 of	 Pharmacology,	 Importance	 of	

medicine	to	treat	the	psychiatric	symptoms,	Mechanism	action	

of	 psychotropic	medication	drugs,	 drugs	 and	 the	main	 side	 

ef fects 	 of 	 drugs, 	 group	 of 	 psychiatr ic 	 drugs, 	 and	 

psycho-education	about	psychiatric	drugs

0512	341	 จิตวิทยำเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ	 3(3-0-6)

 Psychology of Children with Special Needs

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิทางจติวทิยาเกีย่วกบัเดก็

ท่ีมีความต้องการพเิศษ	ประเภทของเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ	และเกณฑ์

ในการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 เครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ใน

การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 Definitions,	significances	and	psychological	concepts	

of	 children	with	 special	 needs,	 classification	 of	 special	 need	

students,	and	criteria	to	assess	the	children	with	special	needs,	

tools	and	activities	for	developing	the	children	with	special	needs

0512	342	 กำรให้กำรปรึกษำครอบครัว	 2(1-2-3)

 Family Counseling

	 สภาพปัญหาของครอบครัวในปัจจุบัน	 แหล่งข้อมูลในการ

ศึกษาค้นคว้า	การฝึกทักษะให้กับคู่สมรส	การเป็นบิดามารดาที่ด	ีแนวคิด

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	แนวคิด	ทฤษฎี	และเทคนิคที่ผู้บ�าบัดหรือผู้ให้การ

ปรึกษาสามารถน�าไปใช้ในการให้การปรึกษาคู่สมรส

	 Present	 problems	 faced	by	 families,	 resource	 and	

skills	of	parenting,	good	parenting	and	parent	education,	theories	

and	 techniques	 that	 the	 therapist	 or	 counselor	 can	 use	 in	 

helping	clients	deal	with	these	problems

0512	343	 กำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน		 3(3-0-6)

 Prevention and Promotion of Mental Health

 in Community 

	 สถานการณ์ปัญหาสขุภาพจติในชมุชนและสงัคม	นโยบายด้าน

สุขภาพจิตของประเทศไทย	มาตรฐานการบริการทางสุขภาพจิตประเภท

ต่างๆ	 การสืบค้นปัญหาสุขภาพจิต	 การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิต 

แก่ชุมชน	 การส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิต	

	 Situations	of	mental	health	problems	in	community	

and	society,	Thailand	mental	health	policy,	standard	of	mental	

health	service,	mental	health	problem	findings,	mental	health	

knowledge	propagation	for	community,	mental	health	promotion	

and	prevention

0512	421	 งำนฝึกปฏิบัติทำงจิตวิทยำคลินิก		 6(0-12-6)

 Practicum in Clinical Psychology

 กระบวนการฝึกปฏิบตัด้ิานวชิาชพีจติวทิยาคลนิกิในหน่วยงาน

ของภาครฐัหรอืเอกชนทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานทางด้านจติวทิยาคลนิกิตาม

มาตรฐานวิชาชีพ	ประกอบด้วย	การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก	การ

บ�าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต	การประยุกต์จิตวิทยา

คลนิกิเข้าสูง่านด้านสขุภาพจติชมุชนและศาสตร์	อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	การสอน

ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยา	 สาขา

อื่นที่เกี่ยวข้อง	และการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	และการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก	

ท้ังจากในสถานการณ์จ�าลอง	 และในสถานการณ์จริง	 รวมทั้งการประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อการช่วยเหลือผู้รับบริการกับสหวิชาชีพ	ภายใต้การดูแล

ของนักจิตวิทยาคลินิกและอาจารย์นิเทศก์

	 Practicing	 professional	 clinical	 psychology	 in	 

governmental	or	private	sector	units	under	professional	standards	

of	clinical	psychological	practice	that	are	described	as	clinical	

psycho-diagnostic	 assessment,	 psychological	 treatment	 and	

rehabilitation,	application	of	clinical	psychology	for	community	

mental	health	services	and	related	fields,	clinical	psychological	



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

158

training	 and	 consultation,	 and	 professional	 technological	 

development	and	clinical	psychological	research,	experiencing	

in	real	situation	and	simulation,	working	with	professional	care	

multidisciplinary	 and	participate	 in	 case	 conferences	 under	

clinical	psychologists	and	supervisor

0512	422	 กำรสัมมนำทำงจิตวิทยำคลินิก	 2(1-2-3)

 Seminar in Clinical Psychology

	 การค้นคว้าและบรูณาการองค์ความรู	้ผลงานวจิยั	สถานการณ์	

และปัญหาต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางจิตวิทยาคลินิก	 

รวมทัง้การน�าเสนอและอภปิรายผลการค้นคว้าและบรูณาการอย่างถกูต้อง

ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกเพื่อการบริการวิชาการ	

	 Investigating	and	integrating	of	knowledge,	research	

findings,	 current	 issues	 and	problems	 relating	 to	 the	 area	 of	

clinical	psychology,	presenting	and	discussing	 the	 results	 of	

investigation	 and	 integration	 of	 knowledge	 under	 the	 

professional	standards	in	clinical	psychology	for	academic	service

 -	วิชำเอกจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว

0512	231	 จรรยำบรรณและกฎหมำยส�ำหรับวิชำชีพ	 2(2-0-4)

	 จิตวิทยำกำรปรึกษำและ	กำรแนะแนว

 Code of Ethics and Law for Counseling

  Psychology and Guidance Profession 

 ความหมาย	 ความส�าคัญและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม	 

จรรยาบรรณวิชาชีพ	และกฎหมายที่ส�าคัญส�าหรับใช้ในการให้บริการทาง

จิตวิทยาในวิชาชีพการให้การปรึกษาและแนะแนว	 คุณลักษณะและ

บุคลิกภาพของนักจิตวิทยาที่ดี	 การศึกษาและอภิปราย	 กรณีศึกษาท่ี

เกี่ยวข้องกับประเด็นคลุมเครือทางด้านจริยธรรม	 รวมถึงการจัดการกับ

ประเด็นทางด้านจรรยาบรรณและกฎหมายส�าหรับวิชาชีพจิตวิทยาการ

ปรึกษาและการแนะแนว

	 Definitions,	 significance	and	concepts	of	 ethical	

and	 legal	 issues	 for	 delivering	 psychological	 services	 in	

counseling	and	guidance	professions;	 characteristics	 and	

personality	 of	 a	 professional	 psychologist;	 learning	 and	 

discussing	 case	 studies	 related	 to	 ethical	 dilemmas	 and	 

resolving	ethical	and	legal	issues	in	counseling	psychology	

and	guidance	profession

0512	232	 กำรประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 ในกำรแนะแนว	

 Application of Computer Program in Guidance

 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานส�าหรับการใช้ในงาน

แนะแนว	การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 การใช้เวิลด์ไวด์เว็บ	 การใช้

สังคมออนไลน์	 การค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้น	การใช้แบบวัดออนไลน์	 และการใช้โปรแกรม

การบริหารจัดการทางจิตวิทยาส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย

คอมพิวเตอร์

	 Fundamental	computer	application	for	guidance	

service	use,	e-mail	receiving	and	sending,	world	wide	web	

application,	using	social	online	,searching	of	computer	data	

and	application	of	 basic	 computer	program,	use	 of	 online	

psychological	tests	and	organizer	program	

0512	331	 กำรให้กำรปรึกษำรำยบุคคล	 3(2-2-5)

 Individual Counseling

	 ทฤษฎีและกระบวนการในการให้การปรึกษารายบุคคล	

บทบาทผูใ้ห้การปรกึษารายบคุคลคล	การวเิคราะห์และประเมนิปัญหาความ

ต้องการของผู้รบัการปรกึษา	การบูรณาการทักษะและทฤษฎท่ีีเหมาะสมใน

การปรึกษา	การวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษา	การติดตามและการ

ประเมินผลการให้การปรึกษา

		 Theories	 and	processes	 on	 individual	 counseling	 ,	

roles	of	individual	counselor,	analysis	and	appraisal	of	counselee’s	

problems	and	needs	and	planning,	integrating	and	theories	on	

individual	counseling,	plan	of	individual	counseling	processes,	

assessment	and	follow	of	counseling

0512	332	 กำรปรับพฤติกรรม	 3(3-0-6)

	 Behavior	Modification

 ความหมาย	และความส�าคัญของการปรับพฤติกรรม	ทฤษฎี

พื้นฐานท่ีส�าคัญในการปรับพฤติกรรม	 เทคนิคในการปรับพฤติกรรมท่ี

ส�าคัญและการน�าไปประยุกต์ใช้

	 Definitions	and	significances	of	behavior	modification,	

essential	 basic	 theories	 on	 behavior	modification,	 crucial	 

behavior	modification	techniques	and	their	application

0512	333	 กำรทดสอบและกำรประเมินเพื่อกำรแนะแนว		 3(3-0-6)

	 และกำรปรึกษำ

 Testing and Assessment in Guidance

  and Counseling

 การใช้แบบทดสอบและแบบประเมินทางจิตวิทยาแบบต่างๆ

เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ในการแนะแนว	เช่นแบบวัดสตปัิญญา	แบบวัดความ

ถนัด	แบบวัดความสนใจ	แบบวัดบุคลิกภาพ	 เป็นต้น	การฝึกปฏิบัติการ

ทดสอบ	การให้คะแนน	การแปลผล	และการเขียนรายงานผลการทดสอบ	

และการวางแผนช่วยเหลือภายในการให้การปรึกษา

	 The	 use	 of	 various	 psychological	 tests	 and	 

assessments	for	guidance	services,	such	as,	intelligence	tests	,	
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aptitude	tests	,	interest	tests	and	personality	tests,	practice	in	

test	administration,	scoring,	interpretation	and	report	writing	of	

test	results	and	planning	intervention	in	counseling	

0512	334	 ทฤษฎีและพัฒนำกำรอำชีพ	 2(2-0-4)

 Theories and Career Development 

	 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ	 กระบวนการให้การปรึกษา 

ทางอาชีพ	ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเกี่ยวกับเลือกอาชีพ	การวางแผน 

การศึกษาเพื่อการเลือกอาชีพ	การประยุกต์ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพใน

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 Career	 development	 theories,	 processes	 in	 career	

counseling,	 theories	 of	 social	 learning	 for	 career	 decision,	 

planning	models	 for	 career	 decision,	 application	 of	 career	 

development	theories	processes	in	daily	life

0512	335	 กำรให้ควำมช่วยเหลือในภำวะวิกฤติ	 3(3-0-6)

 Crisis Intervention 

	 ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการให้ความช่วยเหลือ 

ในสถานการณ์วิกฤติ	 ระบบการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย	 แนวทาง

การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติของบุคคลในสังคม	 และการจัดการ

กับภาวะวิกฤติส�าหรับสถานศึกษา

		 Fundamental	 knowledge	 of	 theories	 of	 situational	

crises;	 a	 variety	 of	 service	 systems;	procedures	 for	 assisting	

people	who	encounter	the	situational	crises	in	the	society;	crisis	

intervention	management	for	school

0512	336	 กำรให้กำรปรึกษำกลุ่ม	 3(2-2-5)

 Group Counseling

 ความหมาย	หลกัการ	ทฤษฎ	ีและขัน้ตอนในการให้การปรกึษา

กลุ่ม	บทบาทของผู้น�ากลุ่ม	และสมาชิกกลุ่ม	ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการ

ให้การปรึกษากลุ่ม

	 Definitions	,	principle	,	theories	and	steps	on	group	

counseling	,	roles	of	group	leader	and	group	member,	as	well	as	

practice	in	group	counseling

0512	337	 กำรให้กำรปรึกษำเด็กและวัยรุ่น	 2(1-2-3)

 Child and Adolescent Counseling

	 ความหมาย	 หลักการ	 ทฤษฎี 	 และขั้นตอนในการให ้ 

ค�าปรกึษาเดก็	และวยัรุน่	การฝึกทกัษะพืน้ฐาน	และเทคนคิต่างๆ	ในการให้ 

การปรึกษาเด็กและวัยรุ่น	การเลือกวิธีการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ	

การวเิคราะห์ประเมนิปัญหาความต้องการของผู้ขอรบัค�าปรกึษา	การบรูณา

การเทคนิคที่เหมาะสมในการให้การปรึกษาเด็ก	และวัยรุ่น

		 Definitions,	principle,	theories	and	steps	on	child	and	

adolescent	counseling.	Practice	of	basic	child	and	adolescent	

counseling	skills	and	techniques,	selecting	effective	intervention,	

analysis	and	appraisal	of	counselee’s	problems	and	needs	and	

planning	 and	 integrating	 effective	 techniques	 in	 child	 and	 

adolescent	counseling

0512	341	 จิตวิทยำเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ	 	3(3-0-6)

 Psychology of Children with Special Needs

 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิทางจติวทิยาเกีย่วกบัเดก็

ท่ีมคีวามต้องการพเิศษ	ประเภทของเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษ	และเกณฑ์

ในการประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 เครื่องมือและกิจกรรมที่ใช ้

ในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

	 Definitions,	significances	and	psychological	concepts	

of	 children	with	 special	 needs,	 classification	 of	 special	 need	

students,	and	criteria	to	assess	the	children	with	special	needs,	

tools	and	activities	for	developing	the	children	with	special	needs

0512	342	 กำรให้กำรปรึกษำครอบครัว	 2(1-2-3)

 Family Counseling

	 สภาพปัญหาของครอบครัวในปัจจุบัน	 แหล่งข้อมูลในการ

ศึกษาค้นคว้า	การฝึกทักษะให้กับคู่สมรส	การเป็นบิดามารดาที่ด	ีแนวคิด

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	แนวคิด	ทฤษฎี	และเทคนิคที่ผู้บ�าบัดหรือผู้ให้การ

ปรึกษาสามารถน�าไปใช้ในการให้การปรึกษาคู่สมรส

	 Present	 problems	 faced	by	 families,	 resource	 and	

skills	of	parenting,	good	parenting	and	parent	education,	theories	

and	 techniques	 that	 the	 therapist	 or	 counselor	 can	 use	 in	 

helping	clients	deal	with	these	problems

0512	343	 กำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพจิตในชุมชน	 3(3-0-6)

 Prevention and Promotion of Mental Health

  in Community 

	 สถานการณ์ปัญหาสขุภาพจติในชมุชนและสงัคม	นโยบายด้าน

สุขภาพจิตของประเทศไทย	มาตรฐานการบริการทางสุขภาพจิตประเภท

ต่างๆ	 การสืบค้นปัญหาสุขภาพจิต	 การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพจิต 

แก่ชุมชน	 การส่งเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิต	

	 Situations	of	mental	health	problems	in	community	

and	society,	Thailand	mental	health	policy,	standard	of	mental	

health	service,	mental	health	problem	findings,	mental	health	

knowledge	propagation	for	community,	mental	health	promotion	

and	prevention
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0512	431	 งำนฝึกปฏิบัติทำงจิตวิทยำกำรปรึกษำ	 6(0-12-6)

	 และกำรแนะแนว

 Practicum in Counseling Psychology 

 and Guidance 

 กระบวนการฝึกปฏิบัติด้านวิชาชีพจิตวิทยาและการสอน

แนะแนวในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท�างานทาง

ด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวตามมาตรฐานวิชาชีพ	ประกอบ

ด้วย	บริการส�ารวจข้อมูลรายบุคคล	บริการเผยแพร่ข่าวสาร	บริการให้การ

ปรึกษา	บริการจัดวางตัวบุคคล	บริการวิจัย	ติดตามผล	และประเมินผล	

ความคิดรวบยอดในการให้การปรึกษา	การช่วยเหลือ	 และการช่วยเหลือ

ทางด้านการศึกษาในระบบของโรงเรียน	ทั้งจากในสถานการณ์จ�าลอง	และ

ในสถานการณ์จริง	 รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการช่วยเหลือผู้รับ

บริการกับสหวิชาชีพ	 ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยา	 อาจารย์ผู้สอน

แนะแนว	และอาจารย์นิเทศ

	 Practicing	 professional	 psychology	 and	 guidance	

teaching	 in	 governmental	 or	 private	 sector	 units	 under	 

professional	standards	of	counseling	psychology	and	guidance	

practice	 that	 are	 described	 as	 individual	 inventory	 service,	 

information	service,	counseling	service,	placement	service,	and	

research	 and	 follow	 up	 Service,	 conception	 of	 counseling,	 

consultation,	and	educational	 intervention	 in	school	settings,	

experiencing	 in	 real	 situation	 and	 simulation,	working	with	

professional	 care	multidisciplinary	 and	 participate	 in	 case	 

conferences	 under	 psychologists	 or	 guidance	 teachers	 and	

faculty	supervision

 

0512	432	 กำรสัมมนำทำงจิตวิทยำกำรปรึกษำ	 2(1-2-3)

	 และกำรแนะแนว

 Seminar in Counseling Psychology 

 and Guidance

 การค้นคว้าและบูรณาการองค์ความรู	้ผลงานวิจยั	สถานการณ์	

และปัญหาต่างๆ	ในปัจจบุนัทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทางจิตวทิยาการปรกึษา

และการแนะแนว	 รวมทั้งการน�าเสนอและอภิปรายผลการค้นคว้าและ 

บรูณาการอย่างถกูต้องตามมาตรฐานวชิาชพีจติวทิยาเพือ่การบรกิารวชิาการ

	 Investigating	 and	 integrating	body	 of	 knowledge,	

research	findings,	current	issues	and	problems	relating	to	the	

area	of	counseling	psychology	and	guidance,	presenting	and	

discussing	 the	 results	 of	 investigation	 and	 integration	 of	 

knowledge	under	the	professional	standards	in	psychology	for	

academic	service

	 	 2.2		วิชำเอกเลือก

0512	351	 จิตวิทยำกำรติดสำรเสพติด	 2(2-0-4)

 Psychology of Drugs Addiction

 ความหมายของแอลกอฮอล์และสารเสพติด	การใช้ยาในทาง

ท่ีผิด	 และการติดสารเสพติด	 ประเภทของสารเสพติด	 สาเหตุของการ 

ติดสารเสพติด	 กลไกการเสพติด	 ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด	 

โรคที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด	 รวมไปถึงโทษของการใช้สารเสพติด 

ที่มีต่อตัวบุคคล	ครอบครัว	และสังคม	อีกทั้งแนวทางการบ�าบัดและฟื้นฟู

ผู้ติดสารเสพติด

	 Definitions	of	alcohol	and	drug,	abuse	and	addiction,	

type	 of	 addictive	 substance,	 cause	 of	 addiction,	 addiction	

mechanism,	 identification	and	progression	 of	 symptoms	and	

disease	including	the	impact	on	individuals,	family	and	society,	

substance-related	disorders	with	an	overview	of	contemporary	

treatment	modalities	and	substance-abuse	rehabilitation

0512	352	 จิตวิทยำกำรกระท�ำผิดของเด็กและเยำวชน		 2(2-0-4)

 Psychology of Child and Youth Offenders

	 ความหมายของการกระท�าผิด	 ลักษณะการกระท�าความผิด 

ในเด็กและเยาวชน	บทลงโทษทางกฎหมายในเด็กและเยาวชน	สิทธิเด็ก

และเยาวชนผู้กระท�าผิด	บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาในการให้การดูแล

และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้กระท�าผิด	การป้องกันการกระท�า

ผิดในเด็กและเยาวชน

	 Definitions	of	offense,	type	of	children	and	juvenile	

offense,	children	and	juvenile	legal	punishment,	right	of	children	

and	juvenile	offender;	psychologist	roles	in	helping	and	caring	

for	children	and	juvenile	offenders,	offense	prevention	in	children	

and	juvenile

0512	353	 กำรออกแบบและวิเครำะห์แผนกำรจัดกิจกรรม	 2(2-0-4)

	 แนะแนว

 Design and Analysis of Guidance Activities Plan 

 หลกัการและวธิกีารในการจดักจิกรรมแนะแนว	การออกแบบ

จัดท�าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือกและพัฒนาเครื่องมือในการ

เรียนรู้	 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ 

ช่วงอาย	ุและระดับของการเรียนรู้

	 Principles	 and	methods	 of	 guidance	 activities	 

designing	 and	making	 lesson	 plans,	 facilitating	 learning,	 

selecting	 and	 developing	 learning	 materials,	 applying	 

appropriate	education	innovation	for	different	ages	and	learning	

levels,	 application	 of	 curriculum,	 current	 basic	 education	 

management	 and	 trends	 of	 both	 elementary	 and	 secondary	 

curriculum
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0512	451	 จิตวิทยำเด็กและวัยรุ่น	 2(2-0-4)

 Psychology of Childhood and Adolescence 

	 ความส�าคัญของเด็กและวัยรุ่น	 โดยเน้นพัฒนาการด้านต่างๆ	

ตัง้แต่วยัก่อนคลอด	วยัแรกคลอด	วยัทารก	วยัเดก็	วยัแรกรุ่น	จนถงึวยัรุ่น

	 Significance	of	childhood	and	adolescence	with	an	

emphasis	 on	different	 aspects	 of	 development	 from	prenatal,	

neonatal,	infant,	childhood,	early	adolescent	and	adolescent	ages

0512	452 จิตวิทยำสัมพันธภำพมนุษย์	 2(2-0-4)

 Psychology of Human Relationship

	 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล	

เน้นการเข้าใจตัวเองและบุคคลอื่น	 พื้นฐานการแสดงออกของบุคคลใน

สังคม	การพัฒนาตนเอง	การสื่อสาร	การปรับตัวในสังคม	ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล	และเจตคติต่อบุคคลในกลุ่ม	การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อมนุษ

สัมพันธ์ที่เหมาะสม

	 Concepts	and	theories	related	to	human	relationships,	

focusing	on	understanding	intrapersonal	and	interpersonal,	the	

expression	 of	 the	 individual	 in	 society,	 self-development,	 

communication,	 social	 adjustment,	 individual	 differences,	 

attitudes	toward	others	in	the	group,	and	using	psychology	to	

develop	and	promote	relationships

0512	453	 จิตวิทยำประยุกต์	 2(2-0-4)

 Applied Psychology

	 การบรูณาการแนวคดิและทฤษฎีทางจิตวทิยาในการท�าความ

เข้าใจพฤติกรรมมนุษย	์การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการด�าเนินชีวิต	เพื่อ

การปรับตัวที่ดี	 และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สังคมพึงปรารถนา	 รวมทั้ง

สามารถถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านจิตวทิยาได้อย่างถกูต้อง	เหมาะสมกบั

ผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	Integration	of	psychology	approaches	and	theories	

in	order	to	understand	human	behavior,	applying	the	principles	

of	 psychology	 for	 everyday	 living,	 adjusting	 one’s	 self,	 and	 

becoming	a	human	resource	required	by	the	society,	as	well	as	

being	 able	 to	 convey	 the	 body	 of	 knowledge	 to	 clients	 

effectively	and	efficiently

0512	454	 จิตวิทยำกำรสื่อสำร	 2(2-0-4)

 Psychology of Communication

 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

สื่อสารของมนุษย์การท�างานของสมองในแง่ระบบการรับรู้และแปลความ

ข่าวสาร	พฤตกิรรมสือ่สารภายในตวับคุคลและระหว่างบคุคล	การใช้ภาษา

และสญัลกัษณ์ต่างๆ	ค่านยิมและพฤตกิรรมการสือ่สารในปัจจุบนั	อิทธพิล

ของการส่ือสาร	การถ่ายทอดนวตักรรมด้านการสือ่สาร	และหลกัการสือ่สาร

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 Psychological	 concepts	 and	 theories	 influencing	 

human	communication	behavior	including	brain	functions	as	a	

system	of	perception,	encode	information,	memory	and	actions	

involving	 intrapersonal	 /	 interpersonal	 analysis,	 the	 use	 of	 

language	 and	 symbols,	 current	 value	 of	 communication,	 the	

effects	 of	 communication,	 the	 communicational	 diffusion	 of	

innovations	and	social	heritage	and	principles	of	efficiency	and	

effectiveness	commutation	in	living

0512	455	 กำรบ�ำบัดทำงเลือก	 2(2-0-4)

 Alternative Therapy

	 ความหมายและความส�าคัญของการบ�าบัดทางเลือก	 รูปแบบ	

เทคนคิ	และการเลอืกใช้การบ�าบดัทางเลอืกในแบบต่างๆ	การใช้เทคนิคการ

เคลื่อนไหว	การบ�าบัดด้วยกลิ่น	สื่อ	อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าบ�าบัดทางเลือก	

ขั้นตอน	และการประเมินผลการบ�าบัดทางเลือก

	 Definitions	and	 significance	of	 alternative	 therapy,	

type,	 technique	and	alternative	 therapy	selection;	movement	

technique	and	aroma	therapy,	equipment,	process	of	alternative	

therapy	and	alternative	therapy	assessment

0512	456	 สุขภำพจิต	 2(2-0-4)

 Mental Health

	 ความเป็นมาของการศกึษาสขุภาพจติ	ปัจจัยทีม่ผีลต่อสขุภาพ

จิตของบุคคลและสังคม	 สุขภาพจิตแต่ละช่วงวัย	 การแก้ไขและป้องกัน	 

การส่งเสริมสุขภาพจิต	การบริการทางสุขภาพจิตในหน่วยงานต่างๆ

		 Backgrounds	 of	 mental	 health	 studies,	 factors	 

influence	 the	mental	health	of	 individuals	 and	 social,	mental	

health	in	every	age	group,	treatment,	prevention	and	promotion	

in	mental	health,	mental	health	services

0512	457	 จิตวิทยำพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำงเพศ	 2(2-0-4)

 Psychology of Sexual Disorder

	 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมทางเพศ	พฒันาการ

ทางเพศ	ประเภทของพฤตกิรรมเบ่ียงเบนทางเพศ	สาเหตแุละปัจจัยส่งเสรมิ

ให้เกิดพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน	 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง	 กรณีศึกษา

ต่างๆ	รวมไปถงึแนวทางการให้การปรกึษาผูม้พีฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ

และครอบครัว

		 Definition	 of	 terms	 and	 concepts	 related	 to	 sex,	 

gender,	 and	 sexual	 behavior,	 sexual	 development,	 type	 of	 

sexual	deviation,	causes	and	factors	of	sexual	deviation,	related	

theory	 including	case	 study	and	guidelines	 for	 counseling	 to	

sexual	deviation	person	and	their	family
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0512	458	 จิตวิทยำควำมรุนแรงและควำมก้ำวร้ำวในสังคม	 2(2-0-4)

 Psychology of Violence and Aggression in Society

 ความหมายของความรนุแรงและความก้าวร้าว	ปัจจัยการเกดิ

ความรุนแรงและความก้าวร้าว	ประเภทและรูปแบบของความรุนแรงและ

ความก้าวร้าว	 สภาพสังคมที่เอื้อต่อความรุนแรงและความก้าวร้าว	 

ผลกระทบจากความรุนแรงและความก้าวร้าว	 วิธีการป้องกันและการให้

ความช่วยเหลือแก่เหยื่อความรุนแรงและความก้าวร้าวในสังคม

	 Definitions	 of	 violence	 and	 aggression,	 factors	 

influencing	violence	and	aggression,	types	and	styles	of	violence	

and	 aggression,	 social	 circumstances	 in	which	 violence	 and	

aggression	easily	happen,	effects	of	violence	and	aggression,	

prevention	and	intervention	for	violent	and	aggressive	victims	

in	the	society

0512	459	 อำชญำวิทยำ	 2(2-0-4)

 Criminology

	 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหา	 สาเหตุ	 และการ

ป้องกันอาชญากรรม	รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่ละเมิดกฎหมาย	

สถานการณ์ของการเกิดอาชญากรรมในปัจจุบัน	 ปัจจัยที่น�าไปสู่การเกิด

อาชญากร	 หลักคุณธรรม	 จริยธรรมและกฎหมาย	 การด�าเนินงานของ

กระบวนการยุตธิรรม	บคุลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน

อาชญาวิทยา

	 Concepts	 and	 theories	 related	 to	 the	 causes	 and	

prevention	of	crime,	behaviors	of	criminals,	circumstances	of	

the	crime	when	committed,	factors	that	lead	to	criminal,	moral	

and	ethical	principles	of	criminal	law,	operation	of	a	fair	justice	

system,	personnel	and	agencies	involved	in	the	implementation	

of	criminology

0512	460	 จิตวิทยำควำมสุข	 2(2-0-4)

 Psychology of Happiness

	 ความหมายและมโนทศัน์ของความสขุในมมุมองทางจติวทิยา	

พื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความสุข	 ลักษณะของ

อารมณ์เชิงบวก	 ศิลปะของความสุข	 ความอยู่ดีมีสุข	 การรู ้และเข้าใจ 

ในศักยภาพของตนเอง	และแนวทางการสร้างความสุข

	 Definitions	 and	 concepts	 of	 happiness	 from	 a	 

psychological	 perspective,	 basic	 approaches	 and	 theories	 of	

psychology	 relating	 to	happiness,	 characteristics	 of	 positive	

emotion,	arts	of	happiness,	well-being,	self-actualization,	and	

interventions	to	increase	happiness

0512	461	 กำรให้กำรปรึกษำในภำวะสูญเสีย		 2(1-2-3)

 Grief Counseling

	 ความหมายและหลกัการของการให้การปรกึษาบุคคล	จติวิทยา

ส�าหรับบุคคลในสภาวะสูญเสีย	 ทฤษฎีและกระบวนการให้ค�าปรึกษา	 

การประเมินสภาวะทางจิตใจของบุคคล	กระบวนการปรึกษาและเยียวยา

การสูญเสียกรณีเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม

	 Definitions	 and	 principle	 of	 personal	 counseling;	

psychology	 of	 individuals	 in	 grief	 and	 loss,	 theories	 and	 

techniques	 of	 counseling	 for	 the	 individual	 of	 group	of	 grief;	

assessing	individual’s	mental	health	state,	counseling	process	

and	helping	procedure	and	supporting	resources	for	individual	

and	group	of	grief	in	society

0512	462	 กำรแนะแนวชุมชน	 2(2-0-4)

 Community Guidance

	 วิเคราะห์และประเมินสภาพปัญหาทางสุขภาพจิตของชุมชน	

การให้บริการแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชนทั้งด้าน 

การศึกษา	 อาชีพ	 สังคมและส่วนตัว	 ป้องกันปัญหา	 และแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในชุมชน	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน

		 Analyzing	and	estimating	the	mental	health	problems	

of	people	in	a	community;	providing	a	guidance	service	in	order	

to	promote	the	people’s	competence	in	education,	occupation	

and	social	and	personal	issues,	prevent	problems,	and	resolve	

problems	in	the	community,	so	as	to	improve	the	quality	of	their	

lives

0512	463	 กำรคิดทำงบวก	 2(2-0-4)

 Positive Thinking

	 การเข้าใจธรรมชาติของการคิด	ความส�าคัญของพลังการคิด

ทางบวก	กลยุทธ์ในการคดิทางบวก	การประยุกต์ใช้การคดิทางบวกในการ

ด�าเนินชีวิต	 การเห็นคุณค่าในตนเอง	 การสื่อสารทางร่างกาย	 จิตใจ	 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 เพื่อสร้างความสุขในการด�ารงชีวิตและ 

การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

	 Understanding	the	nature	of	thought,	significances	

of	power	of	positive	thinking,	strategies	for	positive	thinking,	

implications	of	positive	thinking	in	everyday	living	experience,	

self-esteem,	the	mind-body	connection,	creative	ways	to	solve	

problems	so	as	to	increase	happiness	in	living	and	interacting	

with	others
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0512	464	 สุขภำพจิตในโรงเรียน	 2(2-0-4)

 Mental Health in School

 ความหมายและความส�าคญัของสขุภาพจิตในโรงเรยีน	ปัจจัย

ที่มีผลต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน	การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน

Definitions	and	significance	of	mental	health	in	school,	factors	

effected	to	mental	health	in	school,	protection	from	mental	health	

problems

0512	465	 กิจกรรมบ�ำบัด	 2(1-2-3)

 Activity Therapy

	 ความหมาย	หลกัการ	ทฤษฎีและแนวปฏบิตัทิางกจิกรรมบ�าบดั	

การใช้เกม	ดนตร	ีศิลปะ	ละคร	และการเล่น	เพื่อแก้ปัญหาของพฤติกรรม

Definition,	principles,	theories	and	guidelines	of	activity	therapy,	

games,	music,	 arts,	 drama	 and	 play	 for	 behavior	 problems	 

solution

0512	466	 ศำสนำกับกำรแนะแนว	 2(2-0-4)

 Religions and Guidance

	 การศึกษาหลักศาสนาต่างๆ	 แง่มุมทางด้านจิตวิญญาณ	 

การแนะแนวโดยใช้หลักทางศาสนา	 การป้องกัน	 และการแก้ไขปัญหา 

โดยการใช้หลักทางศาสนา	

	 A	 study	 of	 principles	 of	 religions;	 aspects	 of	 

spirituality;	delivery	of	guidance	services	implementing	religious	

principles;	 preventing	 and	 solving	 problems	 based	 on	 the	 

religious	principles

0512	467	 จิตวิทยำควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล	 2(2-0-4)

 Psychology of Individual Difference

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	และแนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่าง

ระหว่างบคุคลในด้านต่างๆ	ตามมุมมองทางจิตวทิยา	เพศ	ชาตพินัธุ	์ศาสนา	

สัมพันธภาพของมนุษย์	 เน้นการเข้าใจตัวเองและบุคคลอื่น	 พื้นฐานการ

แสดงออกของบุคคลในสังคม	การส�ารวจพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต

และรปูแบบของมมุมองทีม่ต่ีอโลกและชวีติ	ประสบการณ์ชวีติ	วธิกีารสร้าง

มุมมองชีวิตของตนเอง

	 Definitions,	significance	and	concepts	of	individual	

differences	 from	 a	 psychological	 perspective,	 gender,	 race,	 

religion,	 human	 relationships,	 focusing	 on	 understanding	 

intrapersonal	 and	 interpersonal,	 the	 expression	 of	 the	 

individual	in	society,	Exploring	the	nature	of	human	development	

throughout	the	life	cycle,	and	how	we	form	the	world	and	life	

views	by	which	we	live,	the	life	experiences	and	how	his	life	

view	was	formed

0512	468	 กำรให้กำรปรึกษำอำชีพ	 2(1-2-3)

 Career Counseling

	 ทฤษฎพีฒันาการทางอาชพี	หลกัการ	และวธิกีารวางแผนอาชพี	

ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษาด้านอาชีพ	การฝึกปฏิบัติการให้การ

ปรึกษาด้านอาชีพ

	 Theories	 of	 career	development,	 the	principle	 and	

method	 of	 career	 planning,	 theory	 and	 technique	 of	 career	

counseling,	practicing	in	career	counseling

0512	469	 จิตวิทยำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์	 2(2-0-4)

 Psychology of Human Resource Management

	 ความหมาย	ความส�าคัญ	แนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ประเภทและวิธีการต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์	 การฝึกอบรม	 การพัฒนาภาวะผู้น�า	 การพัฒนาอาชีพ 

ในสายงาน	 การท�างานเป็นทีม	 โครงสร้างองค์การ	 วัฒนธรรมองค์การ	

กระบวนทัศน์ใหม่ๆ	ในการพัฒนาบุคคลและองค์การ

	 Definitions,	significance	and	psychological	concept	

of	 human	 resource	 development,	 types	 and	 methods	 

related	 human	 resource	 development,	 training,	 leadership	 

development,	 professional	 career	 development,	 teamwork,	 

organizational	structure,	organizational	culture,	new	approach	

to	organizational	and	personal	development

0512	470	 จิตวิทยำผู้บริโภค	 2(2-0-4)

 Consumer Psychology

	 ความหมาย	 ความส�าคัญ	 และแนวคิดของลักษณะและ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	เจตคต	ิการตดัสนิใจ	และปัจจยัต่างๆ	ท่ีก่อให้เกดิความ

พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

	 Definit ions, 	 s ignificance	 and	 concepts 	 of	 

characteristic	 and	 consumer	 behaviors,	 attitude,	 decision,	 

and	 factors	 influencing	 consumers’s	 product	 and	 service	 

satisfaction

0512	471	 กำรให้กำรปรึกษำพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น	 2(2-0-4)

 Introduction to Multicultural Counseling

	 การศึกษาความต่างวัฒนธรรม	 และความหลากหลายในโลก	

ลักษณะส�าคัญและความต ้องการพิ เศษของกลุ ่มพหุวัฒนธรรม	 

ความตระหนักในความแตกต่างด้าน	วัฒนธรรม	ประเพณ	ีเชื้อชาต	ิศาสนา	

เพศ	อายุ	เป็นต้น	ความเข้าใจในแนวคิดหลักและกระบวนทัศน์ที่ใช้ในการ

ปรึกษาประชากรหลากวัฒนธรรม	 หลักการพื้นฐานของการปรึกษาพหุ

วัฒนธรรม	การพัฒนาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานกับผู้รับ

บริการที่มีความหลากหลายทางภูมิหลัง
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	 A	 study	of	 cultural	differences	and	global	diverse;	

main	 characteristics	 and	 needs	 of	multicultural	 groups;	 an	

awareness	of	the	differences	i.e.	cultures,	traditions,	nationalities,	

religions,	 genders,	 ages;	 understanding	 of	 concepts	 and	 

paradigms	 used	 in	 counseling	 diverse	 populations;	 basic	 

principle	 of	multicultural	 counseling;	 the	 development	 of	 

multicultural	competencies	in	working	with	clients	from	diverse	

backgrounds

0512	499	 งำนฝึกปฏิบัติกำรทำงวิชำชีพจิตวิทยำคลินิก		 6(0-12-6)

 Internship in Clinical Psychology Profession

	 กระบวนการฝึกปฏบิตัด้ิานวชิาชพีจติวทิยาคลนิกิในหน่วยงาน

ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกโดยการ

อบรมการท�างานทางด้านจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพ	 การขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	 สาขาจิตวิทยาคลินิก	 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้การดูแลของนักจิตวิทยาคลินิกและอาจารย์นิเทศก์

	 Practicing	professional	clinical	psychology	in	units	

that	 be	 accredited	 by	 professional	 clinical	 psychology	 

committee	 under	 professional	 standards	 of	 clinical	 

psychological	training,	registration	to	be	clinical	psychologist	

professionals	and	relevant	laws	under	clinical	psychologists	

and	supervisor

  

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

0510	201		 กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)

 Education for Sustainable Development

โครงสร้างการจัดการศึกษา	 บทบาทของการศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาที่ย่ังยืน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและ 

ส่ิงแวดล้อม	และบทบาทของสถานศกึษาในการจัดการกบัการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว	 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการจัดการศึกษา	 

การใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่เพือ่พฒันาการศกึษาไปสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

Structure	 of	 educational	management;	 roles	 of	 

education	 for	 sustainable	 development;	 social,	 cultural,	 

economic	and	environmental	changes	and	roles	of	educational	

institutions	 in	 responding	 to	 the	 changes;	 cooperation	 of	 

organization	and	various	sectors	on	educational	management;	

applying	local	wisdom	for	educational	development	leading	to	

the	learning	society	and	sustainable	development

0510	302	 กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ	 3(3-0-6)

 School administration and Management

แนวคิด	 ทฤษฎี	 และหลักการบริหารจัดการทางการศึกษา	 
ภาวะผู ้น�า	 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ	 การบริหารจัดการในชั้นเรียน	 
การประกันคุณภาพการศึกษา	โครงงานและโครงการทางการศึกษา	ระบบ
สารสนเทศ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Concepts,	 theories,	 and	principles	 of	 educational	
management;	 leadership;	 human	 relation	 in	 organization;	 
classroom	management;	educational	quality	assurance;	projects	
and	 educational	 projects;	 information	 system;	 education	 for	
community	development

0520	201	 กำรแนะแนวและกำรให้กำรปรึกษำในโรงเรียน	3(3-0-6)

 School Guidance and Counseling

ความหมาย	ปรชัญา	และหลกัการของการบรหิารการแนะแนว
การจัดการการแนะแนว	ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว	การบริการการ
แนะแนวในโรงเรยีน	เทคนคิพืน้ฐานในการให้การปรกึษาและการฝึกปฏบิตัิ
การให้การปรึกษาส�าหรับการแก้ปัญหาวิกฤติ	บทบาทของบุคลากรของ
โรงเรียนในการแนะแนวและการให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชน

Definitions,	philosophy	and	principles	 of	 guidance	
administration;	guidance	management;	guidance	theories	and	
techniques;	 guidance	 services	 in	 schools;	 simple	 techniques	
and	practice	of	counseling	for	crisis	problem	solution;	roles	of	
school	staff	in	guidance	and	parents	and	community	counseling	
services

0520	202	 ปัญหำพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและแนวทำงแก้ไข	 3(3-0-6)

 Problems on Behavior Disorder of School Child 

 and Prevention

สาเหตุและลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม	รวมท้ัง
เด็กที่มีความแปรปรวนทางความคิดและอารมณ์	 การสังเกตการทดสอบ
ลักษณะต่าง	ๆ	ทางจิตวิทยา	การปรับพฤติกรรม	การป้องกัน	การส่งเสริม
และการแก้ไขพฤติกรรมเดก็วยัเรยีนไม่ให้เบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของ
สังคม

Causes	 and	 nature	 of	 behavior	 disorder	 child	 
including	cognitive	and	emotional	disruption	;	observation,	types	
of	 psychological	 testing;	 behavior	modification;	 prevention;	
helping	school-age	children	adjust	to	social	norm

0540	302	 กำรวัดภำคปฏิบัติ	 3(3-0-6)

 Performance Measurement 

แนวคดิ	ทฤษฎกีารวดัภาคปฏบิตั	ิวธิกีารวเิคราะห์จดุมุง่หมาย
และลักษณะงานการพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะการเรียนรู ้ภาคปฏิบัติ	 
การหาคุณภาพของเครื่องมือและแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน
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Concept,	theories	of	performance	measurement;	task	

and	objective	analysis;	developing	performance-based	authentic	

assessment	instruments;	instrument	quality	analysis	and	data	

interpretation	for	teaching	and	learning	improvement

0550	301	 อนำมัยโรงเรียน	 3(3-0-6)

 School Hygiene

ความส�าคัญของสุขภาพ	การสาธารณสุข	การส่งเสริมสุขภาพ	

การบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในโรงเรียน	 การสอน

สุขศึกษาและเพศศึกษา	 เน้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน

Importance	of	health;	public	health;	health	promotion;	

health	service	and	hygienic	environment	in	schools;	teaching	

of	 health	 education	 and	 sex	 education	 emphasize	 on	health	

behavior	 changing;	 relationship	 between	 school	 and	 

community;	promotion	of	students’	quality	of	life	

0550	302	 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	 3(2-2-5)

 Learner Developing Activities

หลกัการและวธิกีารจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีนโดยเชือ่มโยงกบั

ปรัชญาน�าไปสู ่การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบพัฒนาการ 

ของมนุษย์	 เพ่ือน�าไปปรับปรุง	 ปรับตัว	 ควบคุม	พัฒนา	 และแก้ปัญหา 

ของตนเอง	อนัเป็นผลน�าไปสูม่นษุย์ภาวะทีส่มบรูณ์	และอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้

อย่างมีความสุข	 และจะต้องเข้าฝึกอบรมวิชาผู้ก�ากับหรือผู้น�า	 ขั้นความรู้

เบื้องต้น	1	กิจกรรมจาก4	กิจกรรม	ให้เลือกฝึกอบรมตามความเหมาะสม

และความพร้อมของทุกฝ่ายดังนี้คือ	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 และ 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์

Principles	 and	methods	 of	 creating	 activities	 for	

learners	development	based	on	philosophy	focusing	on	analysis	

and	 synthesis	 the	 human	 development	 process	 in	 order	 to	 

improve,	adapt,	control,	develop,	and	solve	problems	which	bring	

to	 be	perfect	 humanity	 and	 live	 a	 happy	 life	 in	 the	 society;	 

training	in	a	course	of	the	basic	or	preliminary	level	of	leaders	

in	either	of	4	activities	namely:	boy	scout,	girl	guide,	junior	red	

cross	and	volunteer	activity

0550	303		 กิจกรรมทำงกำยส�ำหรับเด็กและเยำวชน		 3(2-2-5)

  Physical Activities for Children and Youth 

ความหมาย	ความส�าคัญ	หลักการ	ประเภทของกิจกรรมทาง

กาย	ประโยชน	์การเลือกและวิธีการจัดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัย

ในรูปแบบต่างๆ	ทั้งในชีวิตประจ�าวัน	 และชีวิตยามว่างส�าหรับเด็กและ

เยาวชน	 และการฝึกปฏิบัติ	 การออกแบบกิจกรรมทางกาย	 การทดสอบ

สมรรถภาพทางกายที่สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มวัย

Concepts,	 significance,	 principle,	 type	 of	 physical	

activities,	benefit,	selecting	and	organizing	physical	activities	

that	suit	the	age	in	various	ways	in	both	daily	life	and	leisure	

life	 for	 children	and	youth,	 and	practice,	design	 the	physical	

activities,	 physical	 fitness	 test	 suitable	 for	 activities	 and	age	

Group

0560	102	 ภำษำและวัฒนธรรมส�ำหรับครู	 3(3-0-6)

 Language and Culture for Teachers

ความส�าคัญของภาษาและวัฒนธรรม	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษาและวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู ่ร่วมกัน 

อย่างสันติ	 การพัฒนาทักษะการฟัง	การดูการพูด	การอ่าน	และการเขียน

ภาษาไทยส�าหรับครูเพื่อสื่อความหมาย	การฟังและอ่านเนื้อหาวิชาเฉพาะ

สาขา	การอธบิายและการอภปิราย	การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่พฒันา

วิชาชีพครูเน้นการใช้ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร	 การอ่าน

บทความและต�าราที่เกี่ยวข้องกับสาขา	การเขียนบันทึกและจดหมาย

Significance	 of	 language	and	 culture;	 relationship	

between	language	and	culture;	using	language	and	culture	for	

peaceful	 coexistence;	developing	of	Thai	 listening,	 viewing,	

speaking,	 reading	and	writing	skills;	 listening	and	 reading	of	

specific	content	areas;	explanation	and	discussion;	developing	

of	 English	 skills	 to	 enhance	 professional	 development	 

emphasizing	 on	 listening	 and	 speaking	 for	 communication,	

reading	articles	and	textbooks,	note	taking	and	writing	letters	

0560	103	 กำรศึกษำแบบเรียนรวม	 3(2-2-5)

 Inclusive Education

ปรัชญาแนวคิด	ความจ�าเป็นและค�าจ�ากัดความของการจัด 

การศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 

การคดักรองนกัเรยีนเบือ้งต้น	บทบาทครใูนการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Philosophy,	 approaches,	 needs	 and	 definitions	 of	

special	education	and	inclusive	education;	special	needs	child	

law;	types	of	children	with	special	needs;	screening	for	at-risk	

children;	roles	of	teachers	in	inclusive	education;	instructional	

design	for	children	with	special	needs
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0560	104		 ควำมรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีควำมบกพร่อง	 3(3-0-6)

	 ทำงกำรเรียนรู้

 Introduction to Learning Disabilities

โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 สาเหตุของความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ในเด็กความบกพร่องที่มีผลต่อการด�ารงชีวิตและการศึกษา	

การคัดกรองนักเรียน	 การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและคณิตศาสตร์	

กลวธีิการสอนและการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู	้บทบาท

ของครอบครัวและโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน

Structure	and	function	of	brain;	causes	of	 learning	

disabilities	 in	children;	 impairments	effected	to	daily	 life	and	

education;	screening	for	at-risk	children;	promotion	of	language	

and	 arithmetic; 	 teaching	 techniques	 and	 activities	 

implementation	for	learning	process	promotion;	roles	of	family	

and	school	in	teaching	and	learning	management




