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013704 สถิติวิเคราะห์ทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Analytical Statistics in Behavioral Science  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 หลักเหตุผลและวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้ม

เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจงแจงปกติ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

ค่าเฉลี่ยประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย สถิติ

ทดสอบนันพาราเมตตริก และการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิต ิ

Rationale and methods of statistical analysis in behavioral science, frequency distributions, 

measures of central tendency, measures of variation, distribution curve, hypothesis testing, hypothesis 



 

 

testing about population means, analysis of variance, correlation analysis, regression analysis, 

nonparametric statistic tests, anddata analysis using statistical packages 

 

013705 ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจติวิทยา 3(3-0-6) 

 Method of Research in Psychology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่น ามาใช้ในวิชาจิตวิทยา ขั้นตอน กระบวนการวิจัยเชิงจิตวิทยา     

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยย้อนข้อเท็จจริง และการวิจัยแบบทดลอง การเขียนเสนอโครงร่างการวิจัย การ

เขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ และจรรยาบรรณการวิจัย  

 Scientific method in psychology. Steps in the psychological research process. Correlational, 

expost facto, and experimental research. Research proposal, report, presentation, and ethics 

 

013714  ทักษะทางจิตวิทยาการปรกึษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ          3 (1-2-6) 

  Counseling Skills and Ethics 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการปรึกษาทางจิตวิทยา ทักษะการใส่ใจทักษะการถามค าถามทักษะ

การให้ก าลังใจ การทวนสาระ และการสรุปความทักษะการสะท้อนความรู้สึกทักษะการเผชิญทักษะการมุ่ง

ประเด็นทักษะและกลวิธีการโน้มน้าว จรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษาและการฝึกปฏิบัติการให้

การปรึกษาทางจิตวทิยาแบบบูรณาการ 

 Introduction to counseling skills, attending skill, questioning skill, encouraging, paraphrasing and 

summarizing skills, reflection of feeling skill, confrontation skill, focusing skill,  influencing skills and 

strategies, counselors’ ethics and integrative counseling practices 

 

013722 การวัดผลทางจติวิทยาการปรึกษา 3(3-0-6) 

 Psychological Measurement in Counseling  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดผลทางจิตวิทยาแบบวัดสติปัญญา แบบวัดบุคลิกภาพ แนวคิด

พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษาระดับของการวัดการจ าแนกแบบวัด

นิยามเชงิปฏิบัติการ การสรา้งแบบวัด การทดลองใช้แบบวัดการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการด าเนินการ

ทดสอบ การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์คะแนนแบบวัด การแปลผลคะแนนแบบวัด จรรยาบรรณการ

สร้างแบบวัดเพื่อการวจิัยทางจิตวทิยาการปรึกษา 



 

 

 Concepts and theories of psychological measurement, intelligence tests, personality 

tests,basic concepts of psychological test construction for research in counseling,  level of measurement, 

test classification, operational definitions,test construction, test try out,test’s quality verification, test 

administration,data administration and test’s score analysis, interpretation of test’s score outputs, and 

ethics in psychological test construction for research in counseling 

 

013723 สุขภาพจิตชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Mental Health 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 หลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางจิตวิทยาซึ่งน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหาสุขภาพจิตของปัจเจกบุคคล

โรงเรียนครอบครัวและชุมชนไทยหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้คือการสาธารณสุขและสุขภาพจิตชุมชนการ

ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิตในอุตสาหกรรมสุขภาพจิตชนบทการจัดตั้งและการประเมินผลโปรแกรมสุขภาพจิต

ชุมชน 

 Psychological principles, theories and practices as applied to individual, school, family, and 

Thai community mental health problems. Public health and community mental health, health promotion, 

mental health in industry, rural mental health, development and evaluation of a community mental 

health program 

 

 

013724 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรกึษา 3(3-0-6) 

 Counseling Theories 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ความหมายและลักษณะของจิตวิทยาการปรึกษา การพัฒนาทางวิชาชีพและส่วนบุคคลของ

นักจิตวิทยาการปรึกษา ทฤษฎีจิตวเิคราะห ์ทฤษฎีบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎีอัตถิภาวนิยม ทฤษฎีเกสตอลท์ 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและการรู้การคิด ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาร่วมสมัย พระพุทธศาสนาและจิตวิทยา

ท้องถิ่นในการปรึกษาทางจิตวทิยา การบูรณาการจติวิทยาการปรึกษา 

 Definition and nature of counseling, professional and personal development of counselor,  

Psychoanalytic theory, Person-centered theory, Existential theory, Gestalt theory, Cognitive and 

behavioral theory, Contemporary counseling theories, Buddhism and  local psychology used in 

counseling, and the integration of counseling theories 

 



 

 

013725 จติวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่มขั้นสูง 3(2-1-6) 

 Advanced Group Counseling 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ทฤษฎีที่ใชใ้นจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม เทคนิคและทักษะจติวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม 

กระบวนการกลุ่ม บทบาทของผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม วธิีการประเมินผลจติวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม ฝึก

ปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน  

  Theories used in group counseling, techniques and skills in group counseling, group 

processes, roles of group leaders and members, methods of evaluation used in group counseling, 

practice under supervision 

 

013726 จติวิทยาการปรึกษาส าหรับปัญหาพิเศษร่วมสมัย 3(3-0-6) 

 Counseling for Contemporary Selected Problems 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 013724 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา หรอืตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

 การคัดเลือกและฝึกปฏิบัติการปรึกษาที่เหมาะสมส าหรับปัญหาพิเศษร่วมสมัยเช่นปัญหาการใช้

สารเสพติดการติดเชื้อเอดส์การทารุณและโสเภณีเด็กการให้การปรึกษาปัญหาพนักงานที่ถูกปลดออกจาก

งานเป็นต้น 

   Selection and practice of appropriate counseling theories for contemporary selected problems 

such as drug abuse, AIDS, child abuse and prostitution, out-placement counseling, etc. 

 

013727 สัมมนาจติวิทยาการปรึกษา 2(2-0-4) 

 Seminar in Counseling Psychology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ฝกึกระบวนการอ่าน สรุป วิเคราะห์ และสังเคราะหบ์ทความทางวิชาการหรอืงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมศาสตรแ์ละจติวิทยาการปรึกษา 

 Practicing how to read, summarize, analyze and synthesize the related academic articles or 

research papers related to behavioral science and counseling psychology 

 

 

 

 



 

 

013730 จติวิทยาการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 3(3-0-6) 

 Psychology of Career Planningand Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แนวคิดเบือ้งตน้เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอาชีพในองค์การ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

กับการวางแผนและพัฒนาอาชีพ การประเมินบุคคลเพื่อการปรึกษาทางอาชีพ การวางแผนการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ และการ

ประยุกต์ใชก้ารพัฒนาอาชีพในบริบทการศกึษาและการท างาน 

Basic concepts of career planning and career development in organizations, psychological 
theories related to career planning and development, individual assessment for career counseling, 
planning for personnel training and development, development of career path, counseling for career 
development, and applications in education and work context 

 
013731ความงอกงามแห่งตน 3(3-0-6) 

 PersonalGrowth  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แนวคิดเกี่ยวกับความงอกงามแห่งตนด้านจิตวิทยาและจิตวิญญาณ ความงอกงามแห่งตนตาม

แนวคิดทางตะวันตก ความงอกงามแห่งตนตามแนวคิดตะวันออก การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาความ

งอกงามแห่งตนในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การบูรณาการวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาความงอก

งามแห่งตนจากแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออก และการประยุกต์ความงอกงามแห่งตนใน

กระบวนการพัฒนานักจิตวิทยาการปรึกษา 

Psychological and spiritual concepts of personal growth, personal growth in Western  

perspectives, personal growth in Eastern perspectives, patterns and methods of personal growth 

development in local culture context, integration of the way to develop personal growth from Western 

and Eastern perspectives, and application of personal growth in counselor development process 

 

013732 การฝึกงานเกี่ยวกับจติวิทยาการปรกึษา 3(0-12-0) 

 Practicum in Counseling Psychology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 013724  และ ทฤษฎีจิตวทิยาการปรึกษา 013725 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่มขั้นสูง 

นักศึกษาไปฝึกงานเกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาในชุมชนและองค์การต่างๆทั้งในภาครัฐและ

เอกชนโดยอยู่ภายใต้การนิเทศงานของคณาจารย์ 

Under faculty supervision, the student engages in a counseling psychology practicum in 

community and organizations in both the public and private sectors 



 

 

013734 จติวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 

 Coummunity Psychology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประวัติ แนวคิดทฤษฎีและวิธีการของจิตวิทยาชุมชน การป้องกัน การแทรกแซงเมื่อเกิด

วิกฤตการณ ์การสนับสนุนทางสังคมและช่วยเหลือตนเอง ประเมินโครงการจิตวิทยาชุมชน กลวิธีท าให้ชุมชน

เข้มแข็ง  

Historical background, theoretical perspectives and methods of community psychology. 

Prevention. Crisis intervention. Social support and self help. Program evaluation. Strategies for 

Community change 

 

013735 ครอบครัวบ าบัด 3(3-0-6) 

 Family Therapy 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แนวความคิดเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งประกอบด้วยประวัติความเป็นมาทฤษฎีเทคนิคการบ าบัดการ

วิจัยขอบเขตการประยุกต์ใช้พัฒนาการล่าสุดการฝึกอบรมนักศึกษาและจรรยาบรรณเกี่ยวกับอาชีพ 

An overview of the field of family therapy, including: history of the field, theories, therapy 

techniques, research, areas for application, recent developments, training students, and professional 

ethics 

 

013738 จติวิทยาสุขภาพและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 

 Health Psychology and Application  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพ  สภาพการณ์ที่ส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพ  ความรู้ทาง

วิชาการและทฤษฎีร่วมสมัยเพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการทางจิตและพฤติกรรมที่มีตอ่สุขภาพและความเจ็บป่วย  

การประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาในการส่งเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพ  ปัญหาร่วมสมัยเกี่ยวกับสุขภาพ  

เหตุการณใ์นชีวติที่ตึงเครียดและภัยพิบัติ  การรับมือกับความเครียดและการสนับสนุนทางสังคม  ปัจจัยทาง

จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับโรคและความเจ็บป่วยบางชนิด  การติดสารเสพติด การนอนไม่หลับ  อาการเหนื่อย

ล้าเรือ้รัง  จิตวทิยาสุขภาพตลอดช่วงชีวิต บทบาทของนักจิตวิทยาในสถานประกอบการทางการแพทย์  และ

รูปแบบของความร่วมมือสหวิชาการ 

Concepts of health psychology, conditions promoting and maintaining health, contemporary 

knowledge and  theories in understanding psychological and behavioralcontributions to health and illness, 



 

 

application of psychological concepts in promoting and maintaining health, contemporary health problems 

such as stressful life events and disasters, coping with stress and social support, psychological factors 

related to some kinds of diseases and illnesses, substance dependency, insomnia, chronic fatigue 

syndrome, health psychology across life span, role of psychologist in medical settings and models for 

interdisciplinary cooperation 

 

013776 จติวิทยาเด็กขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Child Psychology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงวัยเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านร่างกาย

ความคิดสังคมและอารมณร์ะเบียบวิธีการวิจัยเกี่ยวกับจติวิทยาเด็ก 

Human development from conception through childhood, particularly physical, cognitive and 

socio-emotional development, research methods in child psychology 

 

013798 การค้นคว้าแบบอิสระ 6 หน่วยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงรา่ง 

 

013799 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัตหิัวข้อโครงรา่งแล้วหรอืลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อ

โครงรา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 


