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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:   หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Science Program in Psychology 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเตม็ (ไทย):  วิทยาศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยา) 
ช่ือยอ่ (ไทย):  วท.บ. (จิตวิทยา) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ):  Bachelor of Science (Psychology) 
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วิชาเอก 
  ไมมี่ 

 

จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
  131  หนว่ยกิต 

 

รูปแบบของหลักสูตร 
 1   รูปแบบ   
          เป็นหลกัสตูรระดบั 2 ปริญญาตรี (หลกัสตูร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
              แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
 2   ภาษาท่ีใช้    
               ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 3   การรับเข้าศกึษา   
               รับนิสิตไทย และนิสิตตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
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4   ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน   
         เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา  
         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรและมาตรฐาน 
  หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 

 แหง่ชาตใินปีการศกึษา 2557 
 

อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1  นกัจิตวิทยา 
2  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 
3  เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานบ าบดั หรือสถานสงเคราะห์หรือมลูนิธิตา่ง ๆ 
4  นกัแนะแนวการศกึษาและอาชีพ
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 จดัการเรียนการสอน 3 สว่นคือ ส่วนภาคทฤษฎี จดัการเรียนการสอน ณ อาคารเรียน มหาวิทยาลยั 
นเรศวร  สว่นภาคปฏิบตั ิ จดัการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบตัิการทางจิตวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร และสว่นการฝึกปฏิบตัใินสถานการณ์จริง ภาควิชาจิตวิทยาได้ประสานกบั
หนว่ยงานทัง้ในภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นสถานท่ีฝึกปฏิบตัิทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยา
คลินิก  และจิตวิทยาอตุสาหกรรม 

 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
 

    1.1   ระบบ 
  ระบบการจดัการศกึษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดยข้อก าหนดตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั  
      มหาวิทยาลยันเรศวร ว่าด้วย  การจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี (ภาคผนวก ค) 
 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 การจดัการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร  
 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ไมมี่ 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 

2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ระยะเวลาการศกึษา  ใช้เวลาการศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา โดยแบง่ระยะเวลา ดงันี ้

  ภาคต้น   เดือนมิถนุายน     ถึง  เดือนกนัยายน 
 ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน ถึง  เดือนกมุภาพนัธ์ 
   ภาคฤดรู้อน  เดือนเมษายน      ถึง  เดือนพฤษภาคม 
 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
   2.2.1   ต้องส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ 

         2.2.2   มีสขุภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไมเ่จ็บป่วยหรือเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือมีความ 
   ผิดปกตท่ีิเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

   2.2.3  มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยันเรศวร  วา่ด้วยการศกึษาระดบั 



4 
 

                 ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    131  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์  
ศธ. 

พ.ศ. 2548 

เกณฑ์
วิชาชีพ 

พ.ศ. 2552 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

(จ านวนหน่วยกิต  
 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 
     1.1  กลุม่วิชาภาษา 
     1.2  กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 
     1.3  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ (และรายวิชา
พลานามยั) 
     1.4  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 
     2.1  วิชาพืน้ฐาน 
     2.2  วิชาบงัคบั 
     2.3  วิชาเลือก 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 
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จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่า 

 
120 

 
126 

 

 
131 

 
หมายเหตุ  สภาวิชาชีพ(จิตวิทยาคลินิก) ก าหนดเพียงจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องศกึษาตลอดหลกัสตูร 
                   ไมน้่อยกวา่ 126 หนว่ยกิต (จ านวนหน่วยกิตวิชาศกึษาทัว่ไปและวิชาเลือกเสรี=36 หนว่ยกิต  
                   วิชาเฉพาะด้าน=90 หนว่ยกิต )     
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3.1.3  รายวิชา 
 

      3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    จ านวน  30  หน่วยกิต   
           ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุม่วิชาดงัตอ่ไปนี ้
 

1. กลุ่มวิชาภาษา                    จ านวน  12  หน่วยกิต 
 

001201  ทกัษะภาษาไทย                                       3(2-2-5) 
                Thai Language Skills 

001211       ภาษาองักฤษพืน้ฐาน                         3(2-2-5) 
                 Fundamental English   

001212  ภาษาองักฤษพฒันา                                3(2-2-5) 
                Developmental English   

001213  ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ                            3(2-2-5) 
               English for Academic Purposes 
 
 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              จ านวน   6 หน่วยกิต 
 

001221  สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า      3(3-0-6) 
                Information Science for Study and Research 

001222  ภาษา สงัคมและวฒันธรรม                       3(3-0-6) 
                Language, Society and Culture 
  
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                จ านวน   6 หน่วยกิต 
 

001232  กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต            3(3-0-6) 
                Fundamental Laws for Quality of Life 

001237  ทกัษะชีวิต                                         2(1-2-3) 
                Life Skills 

และเลือกรายวิชาพลานามัย      จ านวน   1 หน่วยกิต  
  โดยให้เลือกรายวิชาตอ่ไปนี ้
  

001250   กอล์ฟ                                       1(0-2-1) 
                Golf 

001251   เกม                               1(0-2-1) 
               Game 
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001252    บริหารกาย                                      1(0-2-1) 
                Body Conditioning 

001253    กิจกรรมเข้าจงัหวะ                         1(0-2-1) 
                Rhythmic Activities 

001254    วา่ยน า้                          1(0-2-1) 
                 Swimming 

001255  ลีลาศ                          1(0-2-1) 
                Social Dance 

001256  ตะกร้อ                          1(0-2-1) 
                Takraw 

001257  นนัทนาการ                       1(0-2-1) 
               Recreation 

001258   ซอฟท์บอล                        1(0-2-1) 
                Softball 

001259  เทนนิส                                1(0-2-1) 
                Tennis                              

001260  เทเบลิเทนนิส                        1(0-2-1) 
                 Table Tennis 

001261   บาสเกตบอล                         1(0-2-1) 
                Basketball 

001262   แบดมินตนั                                      1(0-2-1) 
                Badminton 

001263   ฟตุบอล                          1(0-2-1) 
                Football  

001264   วอลเลย์บอล                         1(0-2-1) 
                 Volleyball 

001265   ศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั                        1(0-2-1) 
                Art of Self–Defense 
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4.   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                จ านวน      6   หน่วยกิต 
 

001272   คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน              3(2-2-5) 
                 Introduction to Computer Information Science 

001278   ชีวิตและสขุภาพ                         3(3-0-6) 
               Life  and  Health 
 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     จ านวน        95  หน่วยกิต 
 

1. วิชาพืน้ฐาน       จ านวน        22  หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนวิชาตอ่ไปดงันี ้ 
 

 251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์     1(1-0-2) 
  Philosophy of Science  
 255121 สถิตวิิเคราะห์      3(2-2-5) 
  Statistical Analysis 
 835111 สถิตพืิน้ฐานเชิงพฤตกิรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
  Basic Statistics in Behavioral Sciences  
 835112 สถิตปิระยกุต์เชิงพฤตกิรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
  Applied Statistics for Behavioral Sciences 
 835113 สรีรจิตวิทยา      3(3-0-6) 
  Physiological Psychology 
 835211 การรับสมัผสัและการรับรู้     3(2-2-5) 
  Sensation and Perception 
 835212 พืน้ฐานการประเมินทางจิตวิทยา    3(2-2-5) 
  Foundation of Psychological  Assessment  
 835213 การวดัและการทดสอบทางจิตวิทยา   3(2-2-5) 
  Psychological  Measurement and Testing  
 835313 จิตวิทยาการทดลอง     3(2-2-5) 
  Experimental Psychology 
 835314 วิธีการวิจยัทางจิตวิทยา     3(2-2-5) 
  Psychological Research Method 
 

 



8 
 

2. วิชาบังคับ           จ านวน     49 หน่วยกิต 
  

 205200 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 
 Communicative English for Specific Purpose 
  205201 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 1(0-2-1) 
 Communicative English for Academic Analysis 
 205202 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน  1(0-2-1) 
 Communicative English for Research Presentation 
 835121 จิตวิทยาทัว่ไป      3(3-0-6) 
  General Psychology 
 835122 จิตวิทยาพฒันาการ     3(3-0-6) 
  Developmental Psychology 
 835123 จิตวิทยาบคุลิกภาพ     3(3-0-6) 
  Psychology of Personality 
 835221 จิตวิทยาการเรียนรู้และพฤติกรรม    3(2-2-5) 
  Psychology of Learning and Behavior  
 835222 จิตวิทยาสงัคม      3(3-0-6) 
  Social Psychology 

835223  จิตวิทยาปัญญานิยม     3(3-0-6) 
   Cognitive Psychology  
 835231 จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งต้น    3(2-2-5) 
  Introduction to Counseling Psychology 
 835241 จิตวิทยาอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 
  Industrial Psychology  
 835251 จิตวิทยาคลินิกเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Clinical Psychology 
 835252 จิตวิทยาอปกติ      3(3-0-6) 
  Abnormal Psychology  

835334 การปรึกษาคูส่มรสและครอบครัว    3(3-0-6) 
 Couple and Family Counseling  
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835491  สมัมนา        1(0-2-1) 
   Seminar  

835492  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี           6 หนว่ยกิต 
  Undergraduate Thesis 
835493    สหกิจศกึษา            6 หนว่ยกิต หรือ      
  Co-operative Education  
835494  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ              6 หนว่ยกิต  
  International Academic or Professional Training 

 

3. วิชาเลือก        จ านวน       24  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาตา่ง ๆ  รวมกนัให้ครบ  24 หนว่ยกิต  
 

1) กลุ่มวิชาจิตวิทยาทั่วไปและอ่ืนๆ 
 

 835124 การพฒันาบคุลิกภาพ     3(3-0-6) 
  Personality Development 
 835125 มนษุยสมัพนัธ์      3(3-0-6) 
  Human Relations 
 835126 จิตวิทยาประยกุต์ในชีวิตและการงาน   3(3-0-6) 
  Applied Psychology in Life and Work  
 835127        จิตวิทยาความแตกตา่งระหว่างบคุคล   3(3-0-6) 
  Psychology of Individual Differences 
 835128 จิตวิทยาธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Business Psychology  
 835224 จิตวิทยาวยัผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ    3(3-0-6) 
  Adult and Elderly Psychology 

 835225  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนษุย์     3(2-2-5) 
   Behavior Modification 

 835322 การวิเคราะห์วรรณกรรมและภาพยนตร์เชิงจิตวิทยา 3(2-2-5) 
  Literature and Film Analysis in Psychological Perspective 

835323  การจดัการความขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
  Creative Conflict Management 



10 
 

835324  จิตวิทยาเชิงพทุธ      3(3-0-6) 
  Buddhist Psychology  
 

2) กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 

 835331 ทฤษฏีและเทคนิคการปรึกษา    3(2-2-5) 
  Counseling Theories and Techniques   
 835332 แบบทดสอบเพ่ือจิตวิทยาการปรึกษา   3(2-2-5) 
  Psychological Test for Counseling  

835333  การปรึกษากลุม่      3(2-2-5) 
  Group Counseling 
 835335 ฝึกปฏิบตักิารปรึกษารายบคุคล    3(1-4-4) 
  Practicum in Individual Counseling 
 835336 การปรึกษาด้านอาชีพ     3(2-2-5) 
  Career Counseling  
 835337 การปรึกษาข้ามวฒันธรรม    3(2-2-5) 
  Cross Cultural Counseling 
 835338   การชว่ยเหลือในภาวะวิกฤติ    3(3-0-6) 
  Crisis Intervention 
 835339 จิตวิทยาวาระสดุท้ายของชีวิต    3(3-0-6) 
  End of LifePsychology 
 835431 ฝึกปฏิบตักิารปรึกษากลุม่    3(1-4-4) 
  Practicum in Group Counseling 
  

3) กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

 213262   อตุสาหกรรมสมัพนัธ์     3(3-0-6)                   
                    Industrial Relations  

 835341 จิตวิทยาทรัพยากรมนษุย์     3(3-0-6) 
  Psychology for Human Resource  
 835342 จิตวิทยาการฝึกอบรม     3(3-0-6) 
  Training Psychology 
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 835343 จิตวิทยาการจงูใจ     3(3-0-6) 
  Psychology of Motivation  
 835344 คณุภาพชีวิตในการท างาน    3(3-0-6) 
  Quality of Work Life 
  835345 จิตวิทยาผู้บริโภค     3(3-0-6) 
  Consumer Psychology  
 835346  จิตวิทยาการพฒันาองค์การ    3(2-2-5) 
  Psychology in Organizational Development  
 835347 จิตวิทยาผู้น า      3(3-0-6) 
  Leadership Psychology 
 835348 องค์ประกอบด้านบคุคลและการปฏิบตังิาน  3(2-2-5) 
  Human Factors and Performance 
 835349 การท างานเป็นทีม     3(3-0-6) 
  Team Work 
 

4) กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก 
 

 835351 การตรวจประเมินทางจิตประสาทวิทยาและเชาวน์ปัญญา   3(2-2-5) 
 Neuropsychological and Intellectual Assessment 

 835352 การตรวจประเมินทางบคุลิกภาพ    3(2-2-5) 
  Personality Assessment 
 835353 จิตบ าบดัรายบคุคล     3(2-2-5) 
  Individual Psychotherapy 
         835354 จิตบ าบดักลุม่      3(2-2-5) 
  Group Psychotherapy  
 835355 สขุภาพจิตและการปรับตวั    3(3-0-6) 
  Mental Health and Adjustment  
 835356  จิตวิทยาชมุชน      3(2-2-5) 
 Community Psychology  
 835357 จิตวิทยาเดก็พิเศษ     3(3-0-6) 
  Psychology of Exceptional Child 
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835358 การศกึษารายกรณี     3(2-2-5) 
   Case Study 
 835359  การฝึกปฏิบตัทิางจิตวิทยาคลินิก    3(1-4-4) 
   Practicum in Clinical Psychology 
 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน     6 หน่วยกิต   
      

                    ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยันเรศวรหรือสถาบนัอ่ืน 
 
 



13 
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

 

001211 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน      3(2-2-5) 
  Fundamental English   
001221   สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาค้นคว้า    3(3-0-6) 
  Information Science for Study and Research 
001237 ทกัษะชีวิต       2(1-2-3) 
  Life Skills 
0012xx วิชาพลานามยั       1(0-2-1) 
  Personal Hygiene Courses 
255121 สถิตวิิเคราะห์       3(2-2-5)หรือ 
  Statistical Analysis 

   835111 สถิตพืิน้ฐานเชิงพฤตกิรรมศาสตร์      3(2-2-5) 
  Basic Statistics in Behavioral Sciences  

835121 จิตวิทยาทัว่ไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 
835122   จิตวิทยาพฒันาการ      3(3-0-6) 
  Developmental Psychology 
 
  รวม                                                               18     หน่วยกิต 
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ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

  001201 ทกัษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
   Thai Language Skills 

 001212   ภาษาองักฤษพฒันา      3(2-2-5) 
  Developmental  English 
 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน    3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Information Science 
 251100   ปรัชญาวิทยาศาสตร์      1(1-0-2) 
  Philosophy of Science 
 835112 สถิตปิระยกุต์เชิงพฤตกิรรมศาสตร์    3(2-2-5) 
  Applied Statistics for Behavioral Sciences 
 835113 สรีรจิตวิทยา       3(3-0-6) 
  Physiological Psychology 
 835123  จิตวิทยาบคุลิกภาพ      3(3-0-6) 
  Psychology of Personality  
 
                  รวม                                                                19      หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

                 

001213   ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5)
     English for Academic Purpose 

001278   ชีวิตและสขุภาพ      3(3-0-6) 
    Life and Health 
835211 การรับสมัผสัและการรับรู้     3(2-2-5) 
 Sensation and Perception 
835221   จิตวิทยาการเรียนรู้และพฤตกิรรม    3(2-2-5) 
    Psychology of Learning and Behavior 
835231   จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งต้น     3(2-2-5) 
 Introduction to Counseling Psychology 
835241 จิตวิทยาอตุสาหกรรม      3(3-0-6) 
 Industrial Psychology  
835251   จิตวิทยาคลินิกเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
    Introduction to Clinical Psychology 
 
 รวม                                            21      หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

       
001222 ภาษา สงัคมและวฒันธรรม     3(3-0-6) 
  Language, Society and Culture 
001232   กฎหมายพืน้ฐานเพ่ือคณุภาพชีวิต     3(3-0-6) 
  Fundamental Laws for Quality of Life 

   205200 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ   1(0-2-1) 
  Communicative English for Specific Purpose 

835222   จิตวิทยาสงัคม       3(3-0-6) 
  Social Psychology 
835252          จิตวิทยาอปกติ       3(3-0-6) 
 Abnormal Psychology 
835212  พืน้ฐานการประเมินทางจิตวิทยา     3(2-2-5)หรือ 
  Foundation of Psychological  Assessment 
835213   การวดัและการทดสอบทางจิตวิทยา    3(2-2-5) 
  Psychological Measurement and Testing 
835223    จิตวิทยาปัญญานิยม      3(3-0-6) 
  Cognitive Psychology 
 
   รวม 19      หน่วยกิต                          
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

 

   205201 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis 

835313 จิตวิทยาการทดลอง      3(2-2-5) 
  Experimental Psychology 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี        3(3-0-6) 
  Free Elective 
 
  รวม             19      หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
   205202 การส่ือสารภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
 Communicative English for Research Presentation 

835314   วิธีการวิจยัทางจิตวิทยา      3(2-2-5) 
   Psychological Research  Method 
  835334 การปรึกษาคูส่มรสและครอบครัว     3(3-0-6) 

 Couple and Family Counseling  
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
8353xx วิชาเลือก       3(3-0-6) 
  Elective Course 
 
  รวม                    19        หน่วยกิต 
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ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี      3(3-0-6) 
  Free Elective       
835491  สมัมนา       1(0-2-1) 
  Seminar 
835492 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี    6  หนว่ยกิต 
  Undergraduate Thesis 
 
  รวม            10   หน่วยกิต 

 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

*835493 สหกิจศกึษา       6 หนว่ยกิต หรือ  
  Co-operative Education 
*835494 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในตา่งประเทศ          6 หนว่ยกิต 

   International Academic or Professional Training    
 
  รวม               6   หน่วยกิต 

 
* ให้นิสิตเลือกเรียน 1 รายวิชา 
* รวมหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 131  หนว่ยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 

001201          ทักษะภาษาไทย      3(2-2-5) 
                 Thai  Language  Skills    

พฒันาทกัษะการใช้ภาษาทัง้ในด้านการฟัง การอา่น การพดูและการเขียนเพ่ือการ
ส่ือสาร โดยเน้นทกัษะการเขียนเป็นส าคญั   
                    Development of communicative language skills including listening, reading, 
speaking, and writing with an emphasis on writing skill 
 
001211  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน         3(2-2-5) 
            Fundamental English  

พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ระดบัพืน้ฐาน เพ่ือการ
ส่ือสารในปริบทตา่ง ๆ 
          Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and 
grammar for communicative purposes in various contexts  
 
001212  ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English   

พฒันาทกัษะการฟัง พดู อา่น ภาษาองักฤษและไวยากรณ์ เพ่ือการส่ือสารในปริบท
ตา่ง ๆ 
         Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for 
communicative purposes in various contexts 
 
001213  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes  

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยเน้นทกัษะการอ่าน การเขียนงาน  และการศกึษา 
ค้นคว้าเชิงวิชาการ   
             Development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching 
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001221  สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
   Information Science for Study and Research  

ความหมาย ความส าคญัของสารสนเทศ ประเภทของแหลง่สารสนเทศ การเข้าถึง
แหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   การเลือก   การสงัเคราะห์   และการน าเสนอ
สารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีเจตคตท่ีิดี  และมีนิสยัในการใฝ่หาความรู้ 

The meaning and importance of information, types of information sources, 
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of 
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students 
 
001222  ภาษา สังคม และวัฒนธรรม                 3(3-0-6) 
            Language, Society and Culture     

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษา สงัคม และวฒันธรรมไทยและสากล  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาษาท่ีมีตอ่สงัคมและวฒันธรรม โลกทศัน์สงัคมในภาษา โครงสร้างทางสงัคม และวฒันธรรม
ไทยกบัการใช้ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปล่ียนของภาษาอนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

A study of the relationship between language and society and language and 
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study 
includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural 
structure. The study also includes language change caused by social and cultural factors 

 
001232  กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
   Fundamental Laws for Quality of Life   

ศกึษาถึงวิวฒันาการของกฎหมาย สิทธิมนษุยชนและสิทธิขัน้พืน้ฐานตามรัฐธรรมนญู 
รวมทัง้ศกึษาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตของนิสิต เชน่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปกครองท้องถ่ินและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินรวมทัง้กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา  

The evolution of the law and human rights under the constitution including 
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, 
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the 
development of the quality of life 
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0001237 ทักษะชีวิต       2(1-2-3) 
  Life Skills  

การพฒันาบคุลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีเน้นการ
เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี การพฒันาบคุคลให้มีจิตสาธารณะและการพฒันาคณุสมบตัด้ิานอ่ืน ๆ ของ
บคุคล  

Development of personality both mental and physical characteristics;  
practice in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the 
development of public consciousness and other desirable personal characteristics 
 
001250  กอล์ฟ              1(0-2-1) 
  Golf  

ประวตัิ  ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา  
กอล์ฟ  การฝึกทกัษะเบือ้งต้น  และกฎกตกิามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill 
training, rules, and etiquette of golf 

 
001251   เกม              1(0-2-1) 

Game  
ประวตั ิ ปรัชญา ความหมาย ความส าคญั ลกัษณะของเกมชนิดตา่งๆ การเป็นผู้น า

เกมเบือ้งต้น  และการเข้าร่วมเกม 
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, 

basic game leadership, and games participation 
 

001252  บริหารกาย                               1(0-2-1) 
               Body Conditioning  

ประวตัิ ความหมายความส าคญัของการบริหารกาย หลกัการออกก าลงักาย  
กิจกรรมการสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

           History, definition, and importance of body conditioning; principle of 
exercises, physical fitness activities, and physical fitness test 
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001253   กิจกรรมเข้าจังหวะ                         1(0-2-1) 
            Rhythmic Activities  

ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเคล่ือนไหวเบือ้งต้น ทา่เต้นร าพืน้เมือง และ
วฒันธรรมการเต้นร าของนานาชาติ 
            History, definition, importance, and basic movements of folk dances and 
international folk dances 
 

001254  ว่ายน า้                                   1(0-2-1) 
            Swimming  

ประวตัิ  ความหมาย  ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา
วา่ยน า้  การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวา่ยน า้ 

History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, 
and etiquette of swimming 
 

001255   ลีลาศ                                           1(0-2-1) 
           Social  Dance  

ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเคล่ือนไหวเบือ้งต้น รูปแบบการเต้นร าสากล 
และมารยาทของการเต้นร าสากล 

            History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of 
social dances 
 

001256   ตะกร้อ                                       1(0-2-1) 
            Takraw  

ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา
ตะกร้อ  การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้อ 

           History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules 
and etiquette of takraw 
 

001257   นันทนาการ                               1(0-2-1) 
          Recreation  

ประวตั ิ ปรัชญา ความหมาย และความส าคญัของนนัทนาการ ลกัษณะของกิจกรรม
นนัทนาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
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History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of 
activities and recreation participation 

 

001258   ซอฟท์บอล             1(0-2-1) 
  Softball  

ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา
ซอฟท์บอล   การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟท์บอล 

History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill 
training, rules, and etiquette of softball 

 

001259   เทนนิส              1(0-2-1) 
Tennis  
ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

เทนนิส   การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาเทนนิส 
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill 

training, rules, and etiquette of tennis 
 

001260   เทเบิลเทนนิส             1(0-2-1) 
Table Tennis  
ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเท

เบลิเทนนิส  การฝึกทกัษะเบือ้งต้นและกฎกตกิา มารยาทของกีฬาเทเบลิเทนนิส 
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic 

skill training, rules, and etiquette of table tennis 
 

001261   บาสเกตบอล             1(0-2-1) 
  Basketball 

ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล 

History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill 
training, rules, and etiquette of basketball 
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001262   แบดมินตัน             1(0-2-1) 
Badminton  
ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

แบดมินตนั   การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตนั 
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill 

training, rules, and etiquette of badminton 
 

001263   ฟุตบอล             1(0-2-1) 
Football  
ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

ฟตุบอล   การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาฟตุบอล 
  History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill 
training, rules, and etiquette of football 
 

001264   วอลเลย์บอล             1(0-2-1) 
Volleyball  
ประวตั ิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

วอลเลย์บอล การฝึกทกัษะเบือ้งต้น และกฎกตกิา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล 
  History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill 
training, rules, and etiquette of volleyball 
 

001265   ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว           1(0-2-1) 
Art of Self – Defense  
ประวตัิ ความหมาย ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศลิปะ

การตอ่สู้ ป้องกนัตวั ทกัษะเบือ้งต้นของศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั กฎหมายส าหรับการป้องกนัตวั และ
กฎกตกิา มารยาทของศลิปะการตอ่สู้ ป้องกนัตวั 

History, definition, importance, and physical fitness for the art of  
self-defense; basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette 
of the art of self-defense 

 
 
 
 



26 
 

001272 คอมพวิเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน     3(2-2-5) 
Introduction to Computer Information Science   
คอมพิวเตอร์เพ่ือชีวิตประจ าวนั ระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  และการประยกุต์ใช้งาน ระบบส านกังาน
อตัโนมตัิ ระบบจ านวนและการแทนข้อมลู การจดัการข้อมลูและระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ การพฒันาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษา
เบสิกเบือ้งต้น 

Computers for daily life, computer systems, computer hardware,  
computer software, computer networks, the Internet and its applications, office automation 
systems, number system and data representation, data management and database 
systems, information systems, programming languages, information system development, 
program design, and introduction to BASIC programming 
 
001278   ชีวิตและสุขภาพ      3(3-0-6) 
   Life and Health  

ความรู้ความเข้าใจเชิงบรูณาการเก่ียวกบัวงจรชีวิต พฤติกรรม  และการดแูลสขุภาพ
ของมนษุย์ วยัรุ่นและสขุภาพการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพและนนัทนาการ  การส่งเสริมสขุภาพจิต  
อาหารและสขุภาพ ยาและสขุภาพ   สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ   การประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิต ประกนั
อบุตัเิหต ุประกนัสงัคม การป้องกนัตวัจากอบุตัภิยั  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาตแิละโรคระบาด   
  Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy 
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; 
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health 
insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger, 
accidents, natural disasters and communicable diseases 
 
205200    การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  1(0-2-1) 
              Communicative English for Specific Purpose 

     ฝึกฟัง-พดูภาษาองักฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศพัท์ ส านวน และรูปประโยคเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

     Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purpose 
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205201      การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
     Communicative English for Academic Analysis 
      ฝึกฟัง-พดูภาษาองักฤษ โดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดง

ความคดิเห็น เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้ เรียน 
      Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 

analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational field 
 
205202      การส่ือสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน  1(0-2-1) 
        Communicative English for Research Presentation 
      ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้าหรือผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาของผู้ เรียนเป็น
ภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English 
 

213262    อุตสาหกรรมสัมพันธ์      3(3-0-6) 
     Industrial Relations 
             แนวคดิของการจดัการอตุสาหกรรมสมัพนัธ์ท่ีส าคญั วิวฒันาการ ลกัษณะและทฤษฎี 
สหภาพแรงงาน กฎหมายแรงงานท่ีส าคญัตา่ง ๆ เพ่ือความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจ้าง ลกูจ้าง ตลอดจน
ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมจากนโยบายของรัฐท่ีมีตอ่การบริหารแรงงานสมัพนัธ์  
 

251100    ปรัชญาวิทยาศาสตร์      1(1-0-2) 
     Philosophy of  Science  
     ประวตัขิองวิทยาศาสตร์ปรัชญา ค าถาม และแนวคิดเชิงปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึง 
ปรากฏการณ์  ทฤษฎีและการพฒันาการ  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิทยาศาสตร์สาขาตา่ง ๆ 
  History of Science and Philosophy, Philosophical questions and thoughts of 
Science including phenomena, theories and development, Relationships among the branches of 
Sciences 
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255121  สถติวิิเคราะห์        3(2-2-5) 
 Statistical Analysis  
                        ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของวิชาสถิต ิ ระเบียบวิธีการทางสถิต ิ การวดัแนวโน้ม
เข้าสูส่ว่นกลาง และการวดัการกระจาย ความนา่จะเป็น ตวัแปรสุม่ การแจกแจงความนา่จะเป็นของ 
ตวัแปรสุม่แบบไมต่อ่เน่ืองและตอ่เน่ืองบางชนิด การแจกแจงของตวัสถิต ิ การประมาณคา่และการทดสอบ
สมมตฐิาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งต้น การวิเคราะห์ถดถอยและสหสมัพนัธ์ และการทดสอบ 
ไคสแควร์ 

Concept, extent and utility of statistics, statistical methodology, measures of 
central tendency and dispersion, probability, random variables, some probability distributions of 
discrete and continuous random variables,  sampling distribution, estimation and testing 
hypotheses, elementary analysis of variance, regression and correlation analysis, chi-square 
test 

835111      สถติพิืน้ฐานเชิงพฤตกิรรมศาสตร์     3(2-2-5) 
       Basic Statistics in Behavioral Sciences  
       ระเบียบวิธีการทางสถิต ิสถิติพรรณา สหสมัพนัธ์ ความน่าจะเป็น และสถิติอนมุานพืน้ฐาน
เพ่ือการประยกุต์ส าหรับการวิจยัเชิงพฤตกิรรมศาสตร์ 
     Statistical methods, descriptive statistics, correlation, probability, and basic 
inferential statistics for behavioral sciences research 
 
835112      สถติปิระยุกต์เชิงพฤตกิรรมศาสตร์    3(2-2-5) 

      Applied Statistics for Behavioral Sciences 
      สถิตอินมุานและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิตพิรรณนาและสถิติอนมุาน       
เชิงพฤตกิรรมศาสตร์ เพ่ือประมวลผลและแปลความหมายข้อมลูทางพฤตกิรรมศาสตร์ ตัง้แตก่ารวางแผน
เพ่ือทดสอบสมมตฐิานทางสถิต ิ  การทดสอบตวัแปรอิสระ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ การถดถอยและการพยากรณ์ท่ีเก่ียวกบัการวิจยัทางจิตวิทยา 
        Inferential statistics, statistical packaging programs for data processing and 
interpretation of descriptive and inferential statistics in behavioral sciences, statistical 
hypothesis testing, independent variables testing, chi – square testing, analysis of variance, 
correlation, regression, and prediction of psychological research  
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835113      สรีรจิตวิทยา       3(3-0-6  
       Physiological Psychology 
       วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างกลไกทางสรีระ และพฤติกรรมของมนษุย์ โครงสร้างทาง
ร่างกาย ระบบและการท างานของอวยัวะตา่ง ๆ โดยเน้นความส าคญัของระบบประสาทและฮอร์โมนท่ีมี
อิทธิพลตอ่การรับรู้  การเรียนรู้ ความจ า วฒุิภาวะทางด้านตา่ง ๆ แรงจงูใจ อารมณ์ ความรู้สกึ บคุลิกภาพ 
พฤตกิรรมและสภาวะทางสขุภาพจิตของมนษุย์ 

       Analysis of relationship between physiology  and human behavior; structure of 
human’s body, physiological systems and functions with emphasis on nervous systems and 
hormones affecting on perceptions and learning, memories, maturity, motivation, emotions, and 
feelings; personality, and mental health condition 
 
835121     จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6  
       General Psychology 
       ความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา วิธีการในการศกึษา และสาขาตา่ง ๆ ของจิตวิทยา 
แนวคิดของนกัจิตวิทยากลุม่ตา่ง ๆ รากฐานการแสดงพฤตกิรรมของมนษุย์ พืน้ฐานทางชีววิทยาท่ีเก่ียวกบั
พฤตกิรรม การท างานของระบบประสาท และตอ่มไร้ท่อ พฒันาการในวยัตา่ง ๆ พนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
วฒุิภาวะ นิสยั การรับรู้และการเรียนรู้ ความรู้สกึและอารมณ์ แรงจงูใจ บคุลิกภาพและความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล สขุภาพจิตและการปรับตวั ตลอดจน  มนษุยสมัพนัธ์เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเข้าใจพฤตกิรรม
ของมนษุย์และน าจิตวิทยาไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
        History and scope of psychology; methodologies of psychology ; branches of 
psychology; perspectives in psychology; basic concepts of human behavior ; basic biology 
relating to nervous systems and endocrine glands; human development; heredity and 
environment; maturity, habits, perception, learning , feelings, emotions, motivation, personality 
and individual differences; mental health and adjustment as well as human relations in order to 
apply  psychology in real life situation effectively 
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835122      จิตวิทยาพัฒนาการ      3(3-0-6  
       Developmental Psychology 
       วิเคราะห์แนวคิด  หลกัการ  ธรรมชาต ิ  วฒุิภาวะ  ทฤษฎี   และกระบวนการพฒันาการ
ของมนษุย์ทัง้ในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา และจริยธรรมตัง้แตป่ฏิสนธิจนถึงวยัชรา อิทธิพล
ของพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อมตอ่กระบวนการพฒันาการในวยัตา่ง ๆ ปัญหาทางพฤตกิรรมท่ีเกิดจาก
กระบวนการพฒันา เพ่ือให้เข้าใจลกัษณะพฒันาการของมนษุย์และกระบวนการของชีวิต 
        Analysis of concepts, principles, nature, maturity, theories and process of human 
being’s development in physics, emotional, social, wisdom and ethical qualities since the 
conceptions stage until the old age; influence of genetics and environment on developmental 
process of each age; behavioral problems of human beings and process of life 
 
835123      จิตวิทยาบุคลิกภาพ      3(3-0-6  
       Psychology of Personality 
       ความหมายของบคุลิกภาพ พฒันาการทางบคุลิกภาพของมนษุย์ในวยัตา่ง ๆ อิทธิพลของ
พนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ตอ่การหล่อหลอมและการพฒันาบคุลิกภาพ    ภมูิหลงัและการเลีย้งดท่ีูมีผลตอ่
บคุลิกภาพ ความส าคญัของบคุลิกภาพกบัการด าเนินชีวิต ทฤษฎีบคุลิกภาพ การวดัและการประเมิน
บคุลิกภาพ บคุลิกภาพท่ีสมบรูณ์และบคุลิกภาพท่ีผิดปกติ การพฒันาบคุลิกภาพและการปรับตวัเพ่ือ
พฒันาตนเองให้เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีสมบรูณ์  
        Definition of personality; human personality development in various ages; 
influence of heredity and environment on nurture and development of personality; background 
and nurture affecting personality; importance of personality and the way of living; personality 
theory; personality measurement and assessment, healty and abnormal personality; personality 
development and adjustment beneficial to self development and healty personality 
 
835124      การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6  
       Personality Development 
       ความหมาย องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การหล่อหลอม และการพฒันาบคุลิกภาพ การ
ปรับปรุงบคุลิกภาพทัง้ในด้านอตัมโนทศัน์ การพดู การแตง่กาย การแสดงออก กิริยามารยาท และการ
วางตวัในสงัคม รวมทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ตลอดจนการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีเหมาะสม เพ่ือ
การพฒันาบคุลิกภาพและการปรับตวัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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        Definition of personality;  factors affected on personality formation and 
development; personality improvement in self-concept , speaking, dressing, appearance, 
manners and social behavior; interpersonal relations ; appropriate role of leaders and followers 
beneficial to effective personality development and adjustment 
 
835125      มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6       
  Human Relations 
       ความหมาย หลกัการ ความส าคญัและองค์ประกอบของมนษุยสมัพนัธ์ กระบวนการ 
เทคนิค และแนวทางการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ การฝึกมนษุยสมัพนัธ์อย่างเป็นระบบเพ่ือการเข้าใจและการ
พฒันาตนเอง และสามารถน าทกัษะมนษุยสมัพนัธ์ไปประยกุต์ในการด าเนินชีวิตอยา่งเหมาะสม 
       Definition, principles, importance and elements of human relations; techniques 
and guidelines of building human relations; practice in systematic human relations beneficial to 
self- understanding and development and ability to apply human relations in life appropriately 
 
835126      จิตวิทยาประยุกต์ในชีวิตและการงาน    3(3-0-6  
       Applied Psychology in Life and Work  
        การประยกุต์แนวคดิและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปะการเป็นมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ 
ความเข้าใจเร่ืองสติปัญญาและประสิทธิภาพในการเรียน จิตวิทยาวยัรุ่น ความรักและสมัพนัธภาพทางเพศ 
สขุภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมด้านภาษา การวิเคราะห์การส่ือสารระหวา่งบคุคล 
บคุลิกภาพกบัความสขุในการท างาน เทคนิคการสมคัรงานและสมัภาษณ์งาน เป้าหมายชีวิต รวมทัง้หวัข้อ
พิเศษเก่ียวกบัจิตวิทยาในชีวิตและการท างาน 
          Application of psychological concepts and theories according to arts of being 
valuable human; understanding about intelligence and effectiveness of study; adolescence 
psychology; love and sexual relationship; mental health and emotional intelligence; language 
behavior, transactional analysis; personality and happiness at work; job finding and job 
interview; goal of life; and selected topics in psychology for life and work 
 
835127      จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล    3(3-0-6  
        Psychology of Individual Differences 
        วิเคราะห์ความแตกตา่งระหว่างบคุคลและกลุม่ ในเร่ืองเชาวน์ปัญญา บคุลิกภาพ ความ
สนใจ ความต้องการ อารมณ์ความรู้สึก เจตคต ิการรับรู้ สถานภาพทางสงัคม วิเคราะห์สาเหตแุละอิทธิพล
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ทัง้ทางด้านพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตวิทยาเพ่ือให้เข้าใจความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคลและกลุม่อยา่งเหมาะสม 
          Analysis of the difference between individual and groups in wisdom, 
personalities, interests, wants, emotions, attitude, perception, and social status; analysis of 
causes and influences of genetics and environment as well as psychological problems 
beneficial to understanding appropriate individual and group differences 
 
835128      จิตวิทยาธุรกิจ       3(3-0-6  
       Business Psychology 
       แนวความคิดและกฎเกณฑ์ของจิตวิทยาประยกุต์ท่ีใช้กบับคุคลตามสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ทศันคต ิ การจงูใจ สิ่งแวดล้อมกบัการท างาน สขุภาพจิตและการท างาน การบริหารความขดัแย้ง บทบาท
ของจิตวิทยาท่ีมีตอ่การประเมินผลงาน การจดัการ การคดัเลือก การวิเคราะห์ การเรียนรู้และการฝึกอบรม 
สภาพการณ์และปัญหาเก่ียวกบัสงัคมสมยัใหม่ 
        Concepts and principles of applied psychology for individuals in various 
situations; attitude; motivation; working environment; mental health and working; conflict 
management; roles of psychologist affecting job appraisals; personnel recruitment, personnel 
selecting, analysis, learning, training and problems relating to modern society 
 
835211      การรับสัมผัสและการรับรู้     3(2-2-5  
       Sensation and Perception 
       วิเคราะห์ทฤษฎี และกระบวนการของการรับสมัผสัและการรับรู้ สภาพทางสรีระท่ีเก่ียวข้อง
กบัการรับสมัผสัและการรับรู้ องค์ประกอบของการรับสมัผสัและการรับรู้ ตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
รับสมัผสัและการรับรู้ การวิจยัเก่ียวกบัการรับสมัผสั การรับรู้ และความสามารถในการคิด การหาเหตผุล 
ความจ า พฒันาการทางสติปัญญาท่ีมีตอ่การพฒันาความคดิในด้านตา่ง ๆ เชน่ การวิเคราะห์ การคิด
แก้ปัญหา และการตดัสินใจ 
       Analysis of theories and process of sensation and perception; body figures 
relating to sensation and perception; elements of sensation; various perception variables 
affecting sensation and perception; research pertaining to sensation, perception, logical 
thinking ability, and memories; development of intelligence relating to thinking development e.g. 
analysis, problem solving, and decision making 
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835212     พืน้ฐานการประเมินทางจิตวิทยา    3(2-2-5  
       Foundations of Psychological Assessment  
                   ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตัเิก่ียวกบัหลกัการเบือ้งต้นของการประเมินทางจิตวิทยา 
 จรรยาบรรณ  และการประยกุต์ใช้แบบทดสอบในการวดัเชาวน์ปัญญา บคุลิกภาพ และคณุลกัษณะตา่ง ๆ 
ทางจิตวิทยา  

      Theories and practice of basic principles of psychological assessment; ethics 
and test applications in measurement of intelligence, personality, and psychological traits 
 
835213      การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา    3(2-2-5  

      Psychological  Measurement and Testing  
       พืน้ฐานและประวตักิารทดสอบทางจิตวิทยา วตัถปุระสงค์ และมาตรฐานจรรยาบรรณของ
การทดสอบ ระดบัของการวดั การเลือกแบบทดสอบ การด าเนินการทดสอบ การสงัเกตพฤตกิรรม คะแนน
การปรับเปล่ียนและเกณฑ์ปกติตา่ง ๆ ความเท่ียงและความตรงของแบบทดสอบ การวิเคราะห์แบบทดสอบ 
การวดัคณุลกัษณะทางจิตวิทยา ความสามารถ บคุลิกภาพ และความถนดัตา่ง ๆ 
        Foundation and history of psychological testing; objectives and ethical standard 
in testing; testing levels; testing selection; testing procedure; reliability and validity of test; test 
analysis; and psychological, ability, personality, and aptitude measurement 
 
835221     จิตวิทยาการเรียนรู้และพฤตกิรรม    3(2-2-5  
       Psychology of Learning and Behavior   
       ความหมาย หลกัการ องค์ประกอบของการเรียนรู้และพฤตกิรรม ความสมัพนัธ์ของทฤษฎี
การเรียนรู้และพฤตกิรรมท่ีเช่ือมโยงกนักบัผลของการค้นคว้าและการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั และการวิเคราะห์
ผลของการค้นคว้าและการวิจยัของนกัจิตวิทยาเพ่ือน าหลกัการเรียนรู้ไปประยกุต์ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวนั 

      Definition, principles, and elements of learning and behavior; relationship of 
learning and behavior theories and results of researches and researches relating to learning; 
research result analysis and research of psychologists beneficial to the application of learning 
principles to daily working and living 
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835222      จิตวิทยาสังคม       3(3-0-6  
       Social Psychology 
       วิเคราะห์ความหมายและแนวคดิของจิตวิทยาสงัคม ตวัแปรตา่ง ๆ ทางสงัคมท่ีมีอิทธิพล
ตอ่แรงจงูใจ ความเช่ือ เจตคติ คา่นิยม บคุลิกภาพ และพฤตกิรรม ตลอดจนสภาวะทางจิตใจของมนษุย์ 
วิธีการทางจิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในการศกึษาปรากฎการณ์ทางด้านสงัคม สถาบนัและโครงสร้างทางสงัคม 
แรงจงูใจ การรับรู้และปทสัถานทางสงัคม พฤตกิรรมและบทบาทตามเพศ พฤตกิรรมของบคุคลในสงัคม
รูปแบบตา่ง ๆ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การส่ือสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล กลุม่ และองค์กรทางสงัคม การ
ก่อตัง้และการพฒันากลุ่ม ความเป็นผู้น าและผู้ตาม ตลอดจนพฤติกรรมมวลชน 
        Analysis of meaning and concepts of social psychology; various variables in 
society affecting motive, beliefs, attitude, personality and behaviors; mental health of human 
beings; psychological methods applied in social phenomena; social institutions and structure; 
persuasion, perception and social norm; gender behavior and roles; individual behaviors in 
various types of society; behavioral deviation; communication; relationships between 
individuals, groups, and social organizations; group establishment and development; leader 
and follower as well as public behavior 
 
835223      จิตวิทยาปัญญานิยม      3(3-0-6  
       Cognitive Psychology 
       แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการทาง พทุธิ
ปัญญา ความสนใจ การรับรู้ ความจ า การแก้ปัญหา การตดัสินใจและการเรียนรู้ทางด้านภาษาของมนษุย์
เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการท างานทางด้านพทุธิปัญญาของมนษุย์ 
       Concepts, theories and methods of  learning by using cognitive  process; 
interests; perceptions; memories; problem solving; decision making, and human language 
learning in order to understand human cognitive  process 
 
835224      จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     3(3-0-6  
       Adult and Elderly Psychology 
        วิเคราะห์พฤตกิรรมและพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของวยัผู้ ใหญ่และผู้สงูอาย ุ ผลกระทบของ
ความเปล่ียนแปลงตอ่สขุภาพจิตและการปรับตวั การแก้ไขพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาและสง่เสริมสขุภาพจิต 
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        Analysis of behavior, growth and development of adult and elderly and effect of 
change in mental health and adjustment, behavior problem solving, and promoting mental 
health 
 
835225       การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมมนุษย์    3(2-2-5  
        Behavior Modification 
        วิเคราะห์พฤตกิรรมมนษุย์ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของมนษุย์ โดยจดัให้เกิดการเรียนรู้อนัใหมข่ึน้แทนท่ี และการประยกุต์หลกัการดงักลา่วไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ในโรงเรียนและสถานท่ีท างาน ตลอดจนสาธิตการเปล่ียนพฤตกิรรม และการแก้ปัญหาด้วย
วิธีตา่ง ๆ รวมทัง้ศกึษาจรรยาบรรณของผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้องในเร่ืองนี  ้
        Analysis of human behavior from learning beneficial to understanding process of 
human behavior modification by providing new learning process and application of principles to 
daily life both in school and work places; demonstration of behavior modification and problems; 
code of ethics of related people 
 
835231      จิตวิทยาการปรึกษาเบือ้งต้น     3(2-2-5  
       Introduction to Counseling Psychology 
       ความหมาย  ความเป็นมา  แนวคิด  ธรรมชาต ิ ชนิดและหลกัการของการปรึกษา 
องค์ประกอบของการปรึกษา คณุสมบตัิ จรรยาบรรณ หน้าท่ีและบทบาทของผู้ให้การปรึกษา ลกัษณะของ
ผู้มารับการปรึกษา  ตลอดจนทกัษะ กระบวนการและขัน้ตอนในการปรึกษา  
        Definition, history, concepts, nature, type and principle of counseling, the 
component of counseling, characteristics, ethic, functions and roles of counselor, including 
client’s characteristics, skills, process, and stage of counseling 
 
835241      จิตวิทยาอุตสาหกรรม      3(3-0-6  
       Industrial Psychology 
       ความหมาย แนวคิด ความเป็นมา ความส าคญัและขอบขา่ยของจิตวิทยาอตุสาหกรรม 
พฤตกิรรมทางสงัคมของบคุคล ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนงานในองค์กร ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบักลุม่
งาน เคร่ืองจกัร ระบบการบริหารองค์การ ภาวะผู้น าในองค์การ การจงูใจ เจตคต ิขวญัก าลงัใจ บคุลิกภาพ 
การส่ือสาร การบริหารความขดัแย้ง การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรม การปรึกษา การแก้ปัญหาและ
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อปุสรรคในการท างาน บทบาทหน้าท่ีของนกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและจรรยาบรรณของนกัจิตวิทยา
อตุสาหกรรม 

       Definition, concepts, history, importance and scope of industrial psychology; 
individual social behavior; relationship between workers in an organization; interaction between 
individual and groups, jobs, and machinery; organizational management; leadership in an 
organization; persuasion; attitude; will power; personality; communication; conflict management; 
personnel recruitement; personnel selecting; personnel training; counseling; problem and 
working obstacles; roles and functions of industrial psychologist 
 
835251      จิตวิทยาคลินิกเบือ้งต้น     3(3-0-6  
       Introduction to Clinical Psychology 
       ระเบียบวิธีการศกึษาบคุคลเฉพาะราย ประกอบด้วยการสงัเกตพฤติกรรม การสมัภาษณ์ 
การหาข้อมลูข้างเคียง และการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพ่ือให้ทราบข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การ
เข้าใจพฤตกิรรมทัง้ปกตแิละอปกติ ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัปัญหาทางสขุภาพจิต โรคจิต โรคประสาท 
และการปรึกษาแนะน าในการป้องกนัรักษา รวมทัง้จรรยาบรรณของนกัจิตวิทยาคลินิก 
        Methodology of individual case study including behavioral observation; 
interview; searching data, and psychological test beneficial to understanding useful data 
leading to behavior understanding both normal and abnormal; knowledge, understanding 
relating to mental health problems; mental disease; neurosis; preventive counseling as well as 
code of ethics of clinical psychologist 
 
835252      จิตวิทยาอปกต ิ      3(3-0-6  
       Abnormal Psychology 
       วิเคราะห์สภาวะความเครียดและการปรับตวัท่ีผิดปกติ บคุลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระ
แปรปรวน โรคประสาท โรคจิต โดยศกึษาและวิเคราะห์สาเหต ุ อาการตา่ง ๆ ของโรค การชว่ยเหลือ แก้ไข 
ตลอดจนการบ าบดัรักษาและการป้องกนั 

       Analysis of stress and maladjustment, personality disorders, psychosomatic 
disorders, neurosis and psychosis in order to analyze causes, symptoms for intervention, 
medication, and prevention  
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835313      จิตวิทยาการทดลอง      3(2-2-5  
       Experimental Psychology 
       การวิจยัโดยกระบวนวิธีการทดลองโดยเน้นความรู้และแนวคิดทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา 
เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของมนษุย์และสตัว์โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ กระบวนการก าหนดปัญหา การ
ออกแบบการทดลอง การใช้เคร่ืองมือและการด าเนินการทดลอง  การเก็บรวบรวมข้อมลู การประมวลผล
ข้อมลูและการสรุปผลการทดลอง  
      Experimental research emphasised on psychological theories and scientific 
methods to study human and animal behaviors including problem identification, experimental 
design, experimental equipment usage and conducting, data collection, information processing, 
and conclusion 
 
835314      วิธีการวิจัยทางจิตวิทยา     3(2-2-5  
       Psychological Research Method 
       ความหมาย ลกัษณะ ระเบียบและวิธีการวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ การก าหนดปัญหา
การวิจยั ตวัแปรและสมมติฐาน การทดสอบสมมตฐิาน การออกแบบการวิจยั การสุม่ตวัอยา่ง การเก็บ
รวบรวมข้อมลู การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และฝึกปฏิบตัิการวิจยัทางจิตวิทยา 
  Definition, characteristic, research methodology and behavioral science 
research; setting research problems, variables and hypothesis; hypothesis testing, research 
design, sampling, data collecting, research tools, and practices the psychological research 
 
835322      การวิเคราะห์วรรณกรรมและภาพยนตร์เชิงจิตวิทยา  3(2-2-5  
       Literature and Film Analysis in Psychological Perspective 
       ความหมาย วตัถปุระสงค์และประเภทของวรรณกรรมและภาพยนตร์ การน าแนวคดิ
ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเพ่ือวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ องค์ประกอบและเนือ้หาของวรรณกรรมและภาพยนตร์ 
        Definition, objectives and types of literatures and films; applications of 
psychological theories to analyze objectives, composition and content of literatures and films 
 
835323      การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์   3(3-0-6  
       Creative Conflict Management 
       ปัญหาความขดัแย้งในระดบัจลุภาคและมหภาค ทฤษฎีความขดัแย้ง การเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและตดัสินใจอยา่งสร้างสรรค์ ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะ
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การเจรจาตอ่รอง การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การจดัการกบัอารมณ์ การเสริมสร้างความมัน่คงทางอารมณ์
และความสามาถในการควบคมุตนเองตลอดจนการวิเคราะห์การส่ือสารระหว่างบคุคล 
      Conflicts in micro and macro levels; conflict theories; capability enhancement in 
analytical thinking; creative problem solving and decision making; denial skills; negotiation 
skills; decision making skills; problem solving skills; emotional management; emotional stability 
enhancement and self control ability; interpersonal communication analysis  
 
835324      จิตวิทยาเชิงพุทธ       3(3-0-6) 
       Buddhist Psychology 
         ความหมาย ความส าคญั หน้าท่ี ลกัษณะและประเภทของจิตในทศันะของพทุธศาสนา 
วิธีการตา่ง ๆ ในการพฒันาคณุภาพของจิตเน้นการฝึกปฏิบตัเิพ่ือการพฒันาจิตในการน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
        Definition, importance, duties, characteristics, and types of minds in Buddhism 
aspect; methods in developing quality of mind with emphasis on practice leading to the 
application in real life situation. 
 
835331      ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา      3(2-2-5) 
       Counseling Theories and Techniques   
       วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคของการปรึกษาของกลุม่ตา่ง ๆ เชน่ จิตวิเคราะห์  
เกสตอลท์ อตัถิภาวนิยม พฤตกิรรมนิยม ปัญญานิยม ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าแนวคิดทางทฤษฎีและ
เทคนิคตา่ง ๆ ไปประยกุต์ใช้ในการปรึกษา 
        Analysis of counseling theories and techniques such as Psychoanalysis, Gestalt, 
Person centered , Existentialism, Behaviorism, Cognitive psychology, ect., in order to apply in 
counseling 
 
835332      แบบทดสอบเพื่อจิตวิทยาการปรึกษา    3(2-2-5  
       Psychological Test for Counseling 
       แนวคิด หลกัการ  ชนิดของแบบทดสอบทางจิตวิทยาท่ีใช้ในการปรึกษา และจรรยาบรรณ
ของการทดสอบ ฝึกปฏิบตักิารใช้แบบทดสอบตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าไปประยกุต์ในการ
กระบวนการปรึกษา   
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        Concept, principle, type of psychological test for counseling, and ethical 
standard for using test; practice on various types of psychological test  in order to apply in 
counseling and ethical standard for using test    
 
835333      การปรึกษากลุ่ม      3(2-2-5  
       Group Counseling 

        ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ จดุมุง่หมายและองค์ประกอบของการปรึกษากลุม่ 
คณุสมบตั ิ จรรยาบรรณ หน้าท่ีและบทบาทของผู้ให้การปรึกษากลุม่ ลกัษณะของสมาชิกกลุม่ ทกัษะการ
ปรึกษา กระบวนการและขัน้ตอนของการปรึกษากลุม่  

         Definition, concept, theory, principle, goals, and elements of group counseling; 
characteristics and ethics of group leader; characteristics of group members; skills, process 
and stages of group counseling.  
 
835334      การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว     3(3-0-6) 
       Couple and Family Counseling   
       วิเคราะห์แนวคิดและหลกัการของครอบครัว ลกัษณะตา่ง ๆ ของครอบครัว ทฤษฎีและ
เทคนิคของครอบครัวบ าบดั และฝึกปฏิบตักิารท าครอบครัวบ าบดัโดยสงัเขป 
        Analysis of concept, principle, type, theory and technique of family counseling 
technique and also practice in family counseling 
 
835335      ฝึกปฏิบัตกิารปรึกษารายบุคคล    3(1-4-4  
       Practicum in Individual Counseling 
       ฝึกปฏิบตักิารปรึกษาแบบรายบคุคล โดยเน้นให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะในการปรึกษาแบบมห
ภาค ตลอดจนการให้ได้รับประสบการณ์การปรึกษากบัผู้มาขอรับการปรึกษาในสถานการณ์จริง 
       Practice in individual counseling with an emphasis on learner’s counseling skills 
enhancement in macro level; and having counseling experiences with clients in real situation 
 
835336      การปรึกษาด้านอาชีพ      3(2-2-5) 
       Career Counseling 
       ทฤษฎีพฒันาการด้านอาชีพ ข้อมลูด้านอาชีพ กระบวนการและรูปแบบการปรึกษาด้าน
อาชีพ และแบบทดสอบท่ีใช้ในการปรึกษาด้านอาชีพส าหรับบคุคลในวยัตา่งๆ 



40 
 

        Career development theory, career information, process and pattern of career 
counseling and test for career counseling in different age 
 
835337      การปรึกษาข้ามวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
       Cross Cultural Counseling 
       ทฤษฎีและกระบวนการปรึกษากบัผู้ รับบริการท่ีมีความแตกตา่งทางเชือ้ชาตแิละ
วฒันธรรมความเช่ือ คา่นิยมและความนา่เช่ือถือของผู้ให้การปรึกษาตลอดจนอคตใินบริบทการปรึกษา 
        Theory and practice of counseling culturally different clients, cultural 
assumptions, cultural values, counselor credibility, and prejudice in context of counseling 
 
835338      การช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ     3(3-0-6  
       Crisis Intervention 
       ทฤษฎี ทกัษะและเทคนิคการชว่ยเหลือในภาวะวิกฤติทางจิตวิทยา การปรึกษาผู้ตกอยู่
ภายใต้สถานการณ์ตงึเครียดและความเครียดทางด้านอารมณ์ 
        Theory, skill and crisis intervention techniques; counseling techniques for people 
who are under stress situation and emotions 
 
835339      จิตวิทยาวาระสุดท้ายของชีวิต     3(3-0-6) 

      End of Life Psychology 
       มมุมองทางจิตวิทยาเก่ียวกบัความตายและผู้ ท่ีก าลงัจะตาย โดยมีพิจารณาพืน้ฐาน

ทางด้านเจตคตแิละการเตรียมตวัตาย เข้าใจและใสใ่จผู้ ป่วยระยะสดุท้ายและการสญูเสียญาตหิรือเพ่ือน
สนิท ให้การปรึกษาเพ่ือการปรับตวัและเผชิญหน้ากบัความเศร้าโศกเสียใจ 

      Psychological aspect of end of lifebased on consideration of attitudes and 
preparation for death, understanding of and care for terminally patients and bereavement, 
counseling for adjustment and coping on mourning and grief 

 
 
835431      ฝึกปฏิบัตกิารปรึกษากลุ่ม     3(1-4-4) 
       Practicum in Group Counseling  
       ฝึกปฏิบตักิารปรึกษากลุม่ โดยเน้นให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะในการปรึกษากลุม่ตลอดจนการให้
ได้รับประสบการณ์การปรึกษากลุม่กบัผู้มาขอรับการปรึกษาในสถานการณ์จริง 



41 
 

       Practice in group counseling emphasis on group counseling skills, and having 
group counseling experience with clients in real situation 
 
835341      จิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6  
       Psychology for Human Resource 
       ความหมาย แนวคิด ความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ใน
องค์กร หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และบทบาทของแผนกบคุคล การวิเคราะห์ การประเมินงาน กลยทุธ์ใน
การคดัเลือกคนเข้าท างาน การบรรจบุคุลากร การวางแผนก าลงัคน การประเมินผลการปฏิบตังิาน การจ่าย
คา่ตอบแทน เงินเดือน คา่จ้าง การพฒันาบคุลากร การฝึกอบรม การจดัสวสัดกิารและสภาพแวดล้อม การ
สร้างบรรยากาศในการท างาน การปรึกษา การป้องกนัอบุตัเิหต ุและกฎหมายแรงงานด้านบคุลากร 
       Meaning, concepts, history and importance of developing human resources in 
an organization; duties, responsibilities and roles of human resource department; analysis, 
evaluation, personnel selecting strategies, employment confirmation, man power planning, job 
performance appraisals, benefits payment, salary, wages, human resource development, 
training, compensation and environment, creating working environment, counseling, accident 
preventing, and labor laws 
 
835342     จิตวิทยาการฝึกอบรม      3(3-0-6  
       Training Psychology  
       แนวคิด หลกัการ และความส าคญัของการฝึกอบรม บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของหนว่ยงานฝึกอบรม การประยกุต์หลกัจิตวิทยาการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบั
บคุลากรในองค์การ หลกัการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การ
วางแผนการฝึกอบรม ชนิดการฝึกอบรม การจดัการฝึกอบรม และการประเมินผล  
       Concepts, principles, and the significance of training; roles, functions and 
responsibilities of training units; application of learning psychology and providing experience  in  
organization; principle of learning and techniques; training needs analysis ; plan; types, and  the 
arrangement of training, training evaluation   
 
835343      จิตวิทยาการจูงใจ      3(3-0-6  
       Psychology of Motivation 
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  แนวคิดทฤษฎีแรงจงูใจ เนือ้หาและกระบวนการจงูใจ ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานใน
องค์การ ความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจ แรงจงูใจ และประสิทธิภาพของการปฏิบตังิาน อิทธิพลของ
แรงจงูใจ สิ่งลอ่ใจตอ่พฤตกิรรมของมนษุย์ แนวทางในการสร้างแรงจงูใจและสิ่งลอ่ใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

       Concepts of motivation theories and motivation process; satisfaction on working 
in an organization; relationship between satisfaction, motivation and effectiveness; influence of 
motivation; human behavioral incentive; guidelines to motivate and incentive beneficial to 
working effectiveness 
 
835344       คุณภาพชีวิตในการท างาน     3(3-0-6) 
       Quality of Work Life 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน การจดัระบบการ
บริหารจดัการคณุภาพชีวิตในการท างาน การสง่เสริมสขุภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสงัคม และทางจิต
วิญญาณ โดยมุง่เน้นให้พนกังานเกิดความผาสกุและมีภาวะสมดลุของงานกบัชีวิต รวมไปถึงการป้องกนั 
และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการท างาน  

Concepts, theories and researches of quality of work life; management system of 
quality of work life;  physical, emotional, social, and spiritual well-being promotion by focusing 
on employee wellness and work-life balance;  working problems prevention and solving   

 
835345      จิตวิทยาผู้บริโภค      3(3-0-6  
       Consumer Psychology 
       ธรรมชาต ิ เจตคติ คา่นิยม แรงจงูใจและพฤตกิรรมของบคุคลในฐานะผู้ใช้บริการ และ
ผู้บริโภคสินค้า องค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจ ความต้องการและการตดัสินใจของผู้บริโภค 
ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของผู้บริโภค หลกัการเปล่ียนเจตคตขิองผู้บริโภค 
แนวคิดในการจงูใจและการชกัชวนผู้บริโภค การโฆษณา การบรรจหีุบหอ่ การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั
ผู้บริโภค 
       Nature, attitude, values, motivation and behaviors of individuals as consumers; 
elements of satisfaction; needs and decision making of consumers; external and internal factors 
affecting decision making of consumers; principles of attitudinal change of consumers; 
concepts of consumer persuasion and invitation; advertisement; packaging; development of 
consumer research tools 
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835346        จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ     3(3-0-6  
        Psychology in Organizational Development 
        จิตวิทยาการเปล่ียนแปลงและการพฒันาองค์การ ปัจจยัและกลยทุธ์ท่ีใช้ในการพฒันา
องค์การ รูปแบบและพฤตกิรรมองค์การ การวิเคราะห์บทบาท ตวัแปรทางสงัคมและองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบตังิานและเจตคตขิองคนงาน การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาจากการตอ่ต้านการเปล่ียนแปลงใน
องค์การ แนวความคิดและเทคนิควิธีในการจดัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในองค์การประเภทตา่ง ๆ 
        Psychological aspects on organizational changing and development; factors 
and strategies applied in organization and organizational management pattern and behavior; 
analysis of social impact on job performance and employee’s attitudes; analysis of problems 
conflicts and organizational change and concepts, techniques and methods of organizational 
management 
 
835347      จิตวิทยาผู้น า       3(3-0-6  
       Leadership Psychology  
       ความหมาย ความส าคญั บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้น าประเภทตา่ง ๆ 
ทฤษฎีภาวะผู้น า บคุลิกภาพและคณุสมบตัขิองผู้น า ปัจจยัของผู้น าท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของผู้น าและ
กลุม่การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ ความร่วมมือและการจงูใจของผู้น าในองค์การ การบริหารความขดัแย้งและ
การแก้ปัญหาในองค์การ การพฒันาตนเองและการปรับตวัของผู้น าการเสริมสร้างบคุลิกภาพและจริยธรรม
ของผู้น า 
       Definition, importance, roles and responsibilities of various types of leaders; 
leadership theories; personalities and qualification of leaders; factors of leaders affecting 
behavior of leaders and human relations building; cooperation and persuasion of leaders in an 
organization; conflict management and problem solving in an organization; self development 
and adjustment of leaders beneficial to improvement of personalities and ethics of leaders 
 
835348      องค์ประกอบด้านบุคคลและการปฏิบัตงิาน   3(2-2-5  

      Human Factors and Performance 
       แนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบด้านบคุคลและการปฏิบตังิาน สิ่งแวดล้อมงาน การออกแบบ
สิ่งแวดล้อม กลไกความสมัพนัธ์ระหวา่งการท างานของร่างกายมนษุย์และการปฏิบตัิงาน ปัจจยัทางด้าน
คณุลกัษณะของมนษุย์  การป้องกนัอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากการท างานโดยการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ท างาน ตลอดจนความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานเพื่อความปลอดภยัในการท างานอตุสาหกรรม  
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Overview of human factors and performance, work environment and system 
design, relations between human body and work, human factors and work accidence; 
equipment and environmental design, strategies and roles of administrator for safety in 
workplace  
 
835349      การท างานเป็นทีม      3(3-0-6  
       Team Work 
       ความหมาย คณุลกัษณะและองค์ประกอบของการท างานเป็นทีม เป้าหมาย บทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของบคุคลในทีม ภาวะผู้น า การพฒันาทกัษะผู้น า ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
ปัญหาและอปุสรรคในการท างานเป็นทีม การสร้างและพฒันาทีมงานให้มีประสิทธิภาพและการประเมินผล 
       Definition, characteristics and element of team work, goal, role, function and 
responsibilities of team member, leadership, interpersonal relations, problem and obstacles in 
team working, improvement of effective team work and evaluation 
 
835351      การตรวจประเมินทางจิตประสาทวิทยาและเชาวน์ปัญญา 3(2-2-5) 
       Neuropsychological and Intellectual Assessment  
       วิเคราะห์การใช้แบบทดสอบทางจิตประสาทวิทยา เชน่ การทดสอบความคิดและ
พฤตกิรรมผิดปกติอนัเน่ืองจากพยาธิสภาพทางสมองและการทดสอบเชาวน์ปัญญาชนิดตา่ง ๆ โดยใช้
แบบทดสอบและเคร่ืองมือทางจิตวิทยา จรรณยาบรรณของการตรวจประเมิน รวมทัง้ให้มีประสบการณ์
ภาคปฏิบตัใินการใช้แบบทดสอบกบัคนปกตแิละบคุคลท่ีมีปัญหา  
        Analysis of neuropsychological test eg. Test for cognitive and abnormal 
behaviors causing from organic brain syndrome, intelligence test; ethic of diagnosis and 
experience from using the tests with normal and abnormal people  
 
835352      การตรวจประเมินทางบุคลิกภาพ          3(2-2-5) 
       Personality Assessment  
       วิเคราะห์การใช้แบบทดสอบทางบคุลิกภาพชนิดตา่ง ๆ ทัง้แบบปรนยัและแบบฉายภาพจิต
เพ่ือศกึษาบคุลิกภาพและรายละเอียดเก่ียวกบักลไกในการปรับตวั สภาพอารมณ์ แนวความคดิ ปัญหาและ
พฤตกิรรมผิดปกติ จรรยาบรรณของการตรวจประเมิน รวมทัง้ให้มีประสบการณ์ภาคปฏิบตัใินการใช้
แบบทดสอบกบับคุคลปกตแิละบคุคลท่ีมีปัญหา 
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       Analysis of persoality tests both objective and projective in order to investigate 
on  personality, defense machanism and emotional state; concept, problem and abnormal 
behaviors; ethics in diagnostic procedures and skill acquisition from practice in normal and 
abnormal clients  
 
835353      จิตบ าบัดรายบุคคล      3(2-2-5  
       Individual Psychotherapy 
       วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคของจิตบ าบดัรายบคุคลของกลุม่ตา่ง ๆ ได้แก่ จิต
วิเคราะห์ เกสตอลท์ มนษุยนิยม อตัถิภาวนิยม พฤตกิรรมนิยม ปัญญานิยม ฯลฯ กบับคุคลท่ีมีปัญหา
สขุภาพจิตเป็นรายบคุคล  
        Analysis of individual psychotherapy theories and techniques such as 
Psychoanalysis, Gestalt, Humanism, Existentialism, Behaviorism, Cognitive psychology, ect.  
provided to individual having mental disease 
 
835354      จิตบ าบัดกลุ่ม       3(2-2-5) 
       Group Psychotherapy  
        ทฤษฎี หลกัการ วิธีการ ประวตัคิวามเป็นมาในการท ากลุม่จิตบ าบดั ข้อแตกตา่งระหวา่ง
กลุม่จิตบ าบดัแบบผู้ ป่วยนอกกบัแบบผู้ ป่วยใน ตลอดจนจริยธรรมของการท าจิตกลุม่บ าบดั  
        Theory, principle, method, and history of group psychotherapy; differences 
between inpatient and outpatient of group therapy and ethical standard of group psychotherapy  
 
835355      สุขภาพจิตและการปรับตัว               3(3-0-6  
       Mental Health and Adjustment 
       ความหมาย ความส าคญั ประวตัิ และความเป็นมาของสขุภาพจิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
สขุภาพจิตและการปรับตวั สาเหตแุละปัญหาทางสขุภาพจิตและการปรับตวัของบคุคล ลกัษณะและชนิด
ของปัญหาทางสขุภาพจิตและการปรับตวั กระบวนการและกลไกในการปรับตวั การประยกุต์หลกัและ
แนวคิดทางจิตวิทยาในการแก้ปัญหา การป้องกนัตลอดจนการสง่เสริมสขุภาพจิตและการปรับตวั 
       Definition, importance, history and sources of mental health; factors affecting 
mental health and adjustment; causes and problems of individual mental health and adjustment; 
characteristics and types of problems of mental health and adjustment; process and 
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mechanism of adjustment; application of psychological principles and concepts in solving 
problems relating to prevention and mental health supporting and adjustment 
 
835356      จิตวิทยาชุมชน       3(2-2-5) 
       Community Psychology  
           ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและแนวคิดพืน้ฐานของจิตวิทยาชมุชน เรียนรู้ปัญหา ความ
ต้องการและการให้บริการแก่ชมุชน โดยให้ความส าคญัตอ่แนวทางการป้องกนัปัญหาในชมุชน ตลอดจน
การให้การปรึกษาชมุชน 
          History and concept of Community Psychology; learning about problems, need 
and service community especially prevention of the community’s problems and community 
counseling    
 
835357      จิตวิทยาเดก็พเิศษ              3(3-0-6) 
       Psychology of Exceptional Children 
       ความหมาย ประเภท และธรรมชาตขิองเด็กพิเศษตลอดจนการชว่ยเหลือตามหลกั
จิตวิทยา  
       Definition, type and nature of exceptional child including psychological 
intervention 
 
835358      การศึกษารายกรณี            3(2-2-5  
       Case Study 
        ศกึษาและวิเคราะห์ปัญหาเชิงพฤตกิรรมเพ่ือหาสาเหตแุละแนวทางแก้ไข โดยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และน าเสนอการศกึษาเป็นรายกรณีอยา่งเตม็รูปแบบ 
        Study and analysis of behavioral problems beneficial to finding causes and 
guidelines by using scientific process and fully presenting each case study 
 
835359       การฝึกปฏิบัตทิางจิตวิทยาคลินิก    3(1-4-4  
       Practicum in Clinical Psychology  
        ฝึกปฏิบตัเิก่ียวกบัการตรวจประเมินทางจิตวิทยากบับคุคลท่ีมีปัญหาทางสขุภาพจิต โดย
ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดตา่ง ๆ ทัง้ Objective Tests และ Projective Tests การสมัภาษณ์ การ
สงัเกตพฤติกรรม การแปลแบบทดสอบและการเขียนรายงานการตรวจประเมิน การฝึกให้ค าปรึกษาแนะน า
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และจิตบ าบดั การฝึกผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีตา่ง ๆ ตลอดจนการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมด้วยวิธีการ
ตา่ง ๆ  
        Psychology practice relating to psychological assessment to people with mental 
problems by using various types of psychological questionnaires both Objective Tests and 
Projective Tests; interview, behavioral observation, interpretation of questionnaires and 
assessment report writing; counseling practice and psychotherapy; practice in many kinds of 
therapies; many kinds of relaxation as well as behavior modification 
 
835491      สัมมนา        1(0-2-1) 
       Seminar 
       วิเคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัการทางจิตวิทยา ตลอดจนปัญหาและประเดน็ทางด้าน
จิตวิทยาท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั อภิปรายและแลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนัและฝึกการจดั
สมันาอยา่งครบวงจร 
           Analysis pertaining to psychological theroies and principles; current 
psychological problems and significant point; discussion and idea exchange for finding 
conclusions and holding seminar practice 
 
835492      วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี      6 หน่วยกิต   
                Undergraduate Thesis 
            ศกึษาค้นคว้าวิจยัและด าเนินการจดัท าวิทยานิพนธ์ในหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัศาสตร์ทาง
จิตวิทยาและน าเสนอผลการศกึษาวิจยัในรูปเลม่ของรายงานอยา่งเป็นระบบ 

       Study and research relating to psychology under the supervision and guidance 
of an advisor; completed research paper is required 

 
835493     สหกิจศึกษา                6  หน่วยกิต 

      Co-operative Education 
  การฝึกปฏิบตังิานจริงเพ่ือเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ในฐานะพนกังานใน
หนว่ยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศกึษา  
        Basic real-work setting apprenticeship to increase psychological professional 
career experience  as an employee in an agency or enterprise according to co-operative  
education system 



48 
 

835494      การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ        6 หน่วยกิต   
      International Academic or Professional Training 
       การฝึกปฏิบตังิานตามสาขาวิชาจิตวิทยาตา่ง ๆ ในหนว่ยงานของภาครัฐหรือเอกชน โดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั ซึง่นิสิตจะใช้เวลาในการฝึกปฏิบตังิานรวมตลอดภาคการศกึษาและ
ได้รับการนิเทศและประเมินผลจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลีย้งจากหน่วยงานท่ีนิสิตฝึกปฏิบตัิโดยสรุป
ผลงานในรูปแบบของรายงาน 
       Professional training either in government or private sector which is agrees from 
the university. Students must spend one semester in training and get an evaluation from 
advisors and trainers. A summary of work performance in forms of report is required 
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3.1.6   ความหมายของเลขรหัสวิชา  
             ความหมายของเลขรหสัวิชา  เป็นจ านวนเลข  6  หลกั  นัน้  มีความหมายดงันี ้

            1.  เลขสามตวัแรก  หมายถึง ตวัเลขประจ าสาขาวิชา คือ  835 
            2.  เลขสามตวัหลงั  (นบัจากซ้ายไปขวา)  ให้ความหมายดงันี ้

2.1 เลขตวัแรก  หมายถึง  ชัน้ปีท่ีเปิดสอน 
เลข  1   หมายถึง รายวิชาในระดบัชัน้ปีท่ี 1 
เลข  2   หมายถึง รายวิชาในระดบัชัน้ปีท่ี 2 

   เลข  3   หมายถึง รายวิชาในระดบัชัน้ปีท่ี 3 
เลข  4   หมายถึง รายวิชาในระดบัชัน้ปีท่ี 4 

2.2 เลขตวักลาง  หมายถึงรายวิชาดงัตอ่ไปนี ้
เลข  1   หมายถึง กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  สถิต ิและวิจยั 
เลข  2   หมายถึง กลุม่วิชาจิตวิทยาทัว่ไปและอ่ืน ๆ 
เลข  3   หมายถึง กลุม่วิชาจิตวิทยาการปรึกษา  
เลข  4   หมายถึง กลุม่วิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
เลข  5   หมายถึง กลุม่วิชาจิตวิทยาคลินิก 
เลข  6   หมายถึง กลุม่วิชาสมัมนา  ปริญญานิพนธ์   
                                     และการฝึกงาน/สหกิจศกึษา
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