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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Psychology

     

ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 

   (ชื่อยอ) : วท.บ. (จิตวิทยา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Psychology)

   (ชื่อยอ) : B.Sc. (Psychology)

หลักสูตร
      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
     โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 30 หนวยกิต

  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

  1) วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา 53 หนวยกิต 44 หนวยกิต

  2) วิชาเอก 31 หนวยกิต 31 หนวยกิต

   - จิตวิทยาคลินิก

   - จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

  3) วิชาโท* ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 ง. สหกิจศึกษา - 9 หนวยกิต

    รวม ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

หมายเหตุ 

 *  เลือกเรียนวิชาโทจากสาขาอื่นๆภายในคณะหรือคณะอ่ืนๆ ที่เปดสอนวิชาโท  เชน  สาขาบริหารการศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ  

สาขาภาษาไทย เปนตน
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา  30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 จํานวนไมนอยกวา 99 หนวยกิต สําหรับโปรแกรมปกติ และ 

จํานวนไมนอยกวา 90 หนวยกิต สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

 1) วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา

  จาํนวนไมนอยกวา  53 หนวยกติ สาํหรบัโปรแกรมปกต ิและจาํนวน

ไมนอยกวา 44 หนวยกิต สําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

 0502 101 จิตวิทยาเบื้องตน  3(3-0-6)

   Introduction to Psychology

 *0502 102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)

   Developmental Psychology

 0502 103 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพจิตวิทยา 2(2-0-4)

   English for Psychology Profession 

 0502 104 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0-6)

   Theories of Personality and Adjustment

 *0502 105 การรูสึกและการรับรู 3(3-0-6)

   Sensation and Perception

 0502 201 จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Clinical Psychology

 0502 202 หลักการแนะแนว 3(3-0-6)

   Principle of Guidance

 *0502 203 จิตสรีรวิทยา 3(3-0-6)

   Physiological Psychology

 *0502 204 จิตวิทยาการเรียนรูและการจูงใจ 3(3-0-6)*

   Psychological of Learning and Motivation 

 *0502 205 จิตวิทยาอปกติ 3(3-0-6)

   Abnormal Psychology

 0502 206 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-6)

   Psychological Testing and Measurement 

 0502 301 จิตวิทยาการรูคิด  3(3-0-6)*

   Cognitive Psychology

 0502 302 ทฤษฎีและเทคนิคการใหการปรึกษา 3(2-2-5)

   Theories and Techniques of Counseling 

 0502 303 สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6)

   Statistics of Data Analysis 

 0502 304 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวทิยา  3(3-0-6)

   Research Methodology in Psychology

 0502 305 จิตวิทยาการทดลอง 3(2-2-5)*

   Experimental Psychology 

 0502 306 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-4)

   Social Psychology

 0502 401 พลวัตกลุม  2(2-0-4)

   Group Dynamics 

 0502 402 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา 2(1-2-3)

   Research Project in Psychology

หมายเหตุ  * รายวิชาที่ยกเวนสําหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา

 2) วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา  31  หนวยกิต

  - จิตวิทยาคลินิก

   บังคับเรียน 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  

 0502 211 จรรยาบรรณ และกฎหมายสําหรับ 2(2-0-4)

   วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

   Code of Ethics and Law for Clinical 

   Psychology Profession

 0502 212 ประสาทจิตวิทยา 3(3-0-6)

   Neuropsychology

 0502 311 จิตบําบัดรายบุคคล 3(2-2-5)

   Individual Psychotherapy

 *0502 312 การตรวจวินจิฉัยและการประเมิน 3(2-2-5)

   เชาวนปญญาและความสามารถเฉพาะทาง

   อื่นๆ และประสาทจิตวิทยา

   Diagnosis and Assessment of 

   Intelligence and Other Specifi c 

   Ability and Neuropsychology

 0502 313 การตรวจวินิจฉัยและการประเมิน 3(2-2-5)

   บุคลิกภาพ

   Diagnosis and Assessment of Personality 

 0502 314 จิตบําบัดกลุม 3(2-2-5)

   Group Psychotherapy

 0502 315 การปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 3(3-0-6)

   Prevention and Promotion of Mental 

   Health in Community 

 0502 411 งานฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก 6(0-12-6)

   Practicum in Clinical Psychology

 0502 412 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก 1(0-2-1)

   Seminar in Clinical Psychology 

   และเลอืกเรยีนไมนอยกวา 4 หนวยกติ จากรายวชิาตอไปนี้

 0502 413 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน 2(2-0-4)

   Psychology of Childhood and Adolescence 

 0502 414 จิตวิทยาสัมพันธภาพมนุษย 2(2-0-4)

   Psychology of Human Relationship

 0502 415 จิตวิทยาประยุกต 2(2-0-4)

   Applied Psychology
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 0502 416 จิตวิทยาการส่ือสาร  2(2-0-4)

   Psychology of Communication

 0502 417 การบําบัดทางเลือก 2(2-0-4)

   Alternative Therapy

 0502 418 สุขภาพจิต  2(2-0-4)

   Mental Health

 0502 419 จิตวิทยาพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 2(2-0-4)

   Psychology of Sexual Disorder 

 0502 420 เภสัชวิทยาสําหรับจิตวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

   Pharmacology for Clinical Psychology

 0502 421 จิตวิทยาการติดสารเสพติด 2(2-0-4)

   Psychology of Drugs Addition

 0502 422 จิตวิทยาความรุนแรงและความกาวราว 2(2-0-4)

   ในสังคม

   Psychology of Violence and Aggression 

   in Society 

 0502 423 จิตวิทยาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 2(2-0-4)

   Psychology of Child and Youth Offenders

 0502 424 นิติจิตเวชศาสตร 2(2-0-4)

   Forensic Psychiatry

 0502 425 อาชญาวิทยา 2(2-0-4)

   Criminology

 0502 426 จิตวิทยาความสุข 2(2-0-4)

   Psychology of Happiness

  - จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

   บังคับเรียน 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  

 0502 231 จรรยาบรรณ และกฎหมายสําหรับวิชาชีพ 2(2-0-4)

   จิตวิทยาการปรึกษาและ   การแนะแนว

   Code of Ethics and Law for Counseling 

   Psychology and Guidance Profession 

 0502 232 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 3(3-0-6)

   Psychology of Children with special needs

 0502 331 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6)

   Behavior Modifi cation 

 0502 332 การทดสอบและการประเมินเพื่อ 3(3-0-6)

   การแนะแนวและการปรึกษา

   Tests and Assessment in Guidance

   and Counseling

 0502 333 การศึกษารายกรณี 3(2-2-5)

   Case Study 

 0502 334 การใหการปรึกษากลุม 3(2-2-5)

   Group Counseling 

 0502 335 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ 3(3-0-6)

   Theories and Career Development  

 0502 431 งานฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษา 6(0-12-6)

   และการแนะแนว

   Practicum in Counseling Psychology 

   and Guidance 

 0502 432  การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษา 1(0-2-1)

   และการแนะแนว

   Seminar in Counseling Psychology

   and Guidance

   และเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาตอ

ไปนี้ 

 0502 433  การใหการปรึกษาเด็กและวัยรุน 2(1-2-3)

   Child and Adolescent Counseling

 0502 434 การใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤติ 2(2-0-4)

   Crisis Intervention 

 0502 435 การใหการปรึกษาคูสมรสและครอบครัว 2(1-2-3)

   Couple and Family Counseling

 0502 436 การใหการปรึกษาในภาวะสูญเสีย  2(1-2-3)

   Grief Counseling

 0502 437 การแนะแนวชุมชน 2(2-0-4)

   Community Guidance

 0502 438 การคิดทางบวก 2(2-0-4)

   Positive Thinking

 0502 439 สุขภาพจิตในโรงเรียน 2(2-0-4)

   Mental Health in School 

 0502 440 จิตวิทยาการฝกอบรม 2(2-0-4)

   Psychology for Training

 0502 441 กิจกรรมบําบัด 2(2-0-4)

   Activity Therapy

 0502 442 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย 2(2-0-4)

   Psychology of Human Resource 

   Management

 0502 443 การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร 2(2-0-4)

   ในการแนะแนว

   Application of Computer Program in 

   Guidance

 0502 444 ศาสนากับการแนะแนว 2(2-0-4)

   Religions and Guidance

 0502 445 จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล 2(2-0-4)

   Psychology of Individual Differences 

 0502 446 การใหการปรึกษาอาชีพ 2(1-2-3)

   Career Counseling 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

166

 3) วิชาโท จํานวนไมนอยกวา  15  หนวยกิต

  เลือกเรียนวิชาโทจากสาขาอื่นๆภายในคณะหรือคณะอื่นๆที่

เปดสอนวิชาโท  เชน  สาขาบริหารการศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ  สาขา

ภาษาไทย เปนตน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา    6  หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ที่สนใจท่ีเปดสอนใน

มหาวทิยาลัยมหาสารคามจัดใหเปนวชิาเลอืกเสรไีดและไดรบัความเห็น

ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

4. หมวดวิชาสหกิจศึกษา  จํานวน  9 หนวยกิต

 การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U โดยเขารวมโครงการสหกิจ

ศึกษาและฝกประสบการณในสถานประกอบการ
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แสดงแผนการศึกษา
ปที่  1  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รายวิชาศึกษาทั่วไป 5 รายวิชา 10 10

0021 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 101 จิตวิทยาเบ้ืองตน
Introduction to Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 102 จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

 รวม 18 18

ปที่  1  ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รายวิชาศึกษาทั่วไป 6 รายวิชา 12 12

0502 103 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพจิตวิทยา
English for Psychology Profession

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 104 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว
Theories of Personality and Adjustment

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 105 การรูสึกและการรับรู
Sensation and Perception

3(3-0-6) 3(3-0-6)

 รวม 20 20

ปที่  2  ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

รายวิชาศึกษาทั่วไป 3 รายวิชา 6 6

0502 201 จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน
Introduction to Clinical Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 202 หลักการแนะแนว
Principle of Guidance

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 203 จิตสรีรวิทยา 
Physiological Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 204 จิตวิทยาการเรียนรูและการจูงใจ
Psychology of Learning and Motivation

3(3-0-6) -

รายวิชาโท 3 3

 รวม 21 18
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ปที่  2  ภาคปลาย (กลุมวิชาจิตวิทยาคลินิก)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 205 จิตวิทยาอปกติ
Abnormal Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 206 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
Psychological Testing and Measurement

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 211 จรรยาบรรณ และกฎหมายสําหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
Code of Ethics and Law for Clinical Psychology Profession

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 212 ประสาทจิตวิทยา
Neuropsychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รายวิชาโท 6 6

รายวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 4 4

 รวม 21 21

ปที่  2  ภาคปลาย (กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 205 จิตวิทยาอปกติ
Abnormal Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 206 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
Psychological Testing and Measurement

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 231 จรรยาบรรณ และกฎหมายสําหรับวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว
Code of Ethics and Law for Counseling Psychology and 
Guidance Profession

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 232 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ
Psychology of Children with special needs

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รายวิชาโท 6 6

รายวิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 4 4

 รวม 21 21
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ปที่  3  ภาคตน (กลุมวิชาจิตวิทยาคลินิก)

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 301 จิตวิทยาการรูคิด
Cognitive Psychology

3(3-0-6) -

0502 302 ทฤษฎีและเทคนิคการใหการปรึกษา
Theories and Techniques of Counseling

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 303 สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล
Statistics of Data Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 311 จิตบําบัดรายบุคคล
Individual Psychotherapy

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 312 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินเชาวนปญญาและความสามารถ
เฉพาะทางอื่นๆ และประสาทจิตวิทยา    
Diagnosis and Assessment of Intelligence and Other Specifi c 
Ability and Neuropsychology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รายวิชาโท 3 3

รายวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 2 2

 รวม 20 17

ปที่  3  ภาคตน (กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 301 จิตวิทยาการรูคิด
Cognitive Psychology

3(3-0-6) -

0502 302 ทฤษฎีและเทคนิคการใหการปรึกษา
Theories and Techniques of Counseling

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 303 สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล
Statistics of Data Analysis

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 331 การปรับพฤติกรรม
Behavior Modifi cation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 332 การทดสอบและการประเมินเพื่อการแนะแนวและการปรึกษา
Tests and Assessment in Guidance and Counseling 

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รายวิชาโท 3 3

รายวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา 2 2

 รวม 20 17
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ปที่  3  ภาคปลาย (กลุมวิชาจิตวิทยาคลินิก)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 304 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
Research Methodology in Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 305 จิตวิทยาการทดลอง
Experimental Psychology

3(2-2-5) -

0502 306 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 313 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินบุคลิกภาพ
Diagnosis and Assessment of Personality

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 314 จิตบําบัดกลุม
Group Psychotherapy

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 315 การปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
Prevention and Promotion of Mental Health in Community

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รายวิชาโท 3 3

 รวม 20 17

ปที่  3  ภาคปลาย (กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 304 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
Research Methodology in Psychology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0502 305 จิตวิทยาการทดลอง
Experimental Psychology

3(2-2-5) -

0502 306 จิตวิทยาสังคม
Social Psychology

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 333 การศึกษารายกรณี
Case Study

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 334 การใหการปรึกษากลุม
Group Counseling

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0502 335 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ
Theories and Career Development

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รายวิชาโท 3 3

 รวม 20 17
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ปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199 499 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

- 9(0-40-0)

 รวม - 9

ปที่  4  ภาคตน (กลุมวิชาจิตวิทยาคลินิก)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 411 งานฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก 
Practicum in Clinical Psychology

6(0-12-6) 6(0-12-6)

 รวม 6 6

ปที่  4  ภาคตน (กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 431 งานฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
Practicum in Counseling Psychology and Guidance

6(0-12-6) 6(0-12-6)

 รวม 6 6

ปที่  4  ภาคปลาย (กลุมวิชาจิตวิทยาคลินิก)

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 401 พลวัตกลุม
Group Dynamics

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 402 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา
Research Project in Psychology

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0502 412 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก
Seminar in Clinical Psychology

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0502 4XX วิชาเลือกจิตวิทยาคลินิก 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 4XX วิชาเลือกจิตวิทยาคลินิก 2(2-0-4) 2(2-0-4)

 รวม 9 9
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ปที่  4  ภาคปลาย (กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0502 401 พลวัตกลุม
Group Dynamics

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 402 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา
Research Project in Psychology

2(1-2-3) 2(1-2-3)

0502 432 การสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
Seminar in Counseling Psychology and Guidance

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0502 4XX วิชาเลือกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2(2-0-4) 2(2-0-4)

0502 4XX วิชาเลือกจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2(2-0-4) 2(2-0-4)

 รวม 9 9
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คําอธิบายรายวิชา
 ผูทีเ่รยีนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวทิยา ทกุคนตอง

เรียนในรายวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 คาํอธบิายรายวชิา เปนไปตามหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2554) 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

 1) วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา

 0502 101 จิตวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Psychology

   ประวัติและความหมายของจิตวิทยา พฤติกรรมและ

รากฐานพฤติกรรมของมนุษย  วธิกีารศึกษาทางจิตวทิยา พฒันาการของ

มนุษย อิทธิพลของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ความแตกตางระหวาง

บุคคล สถานภาพ บทบาท เจตคติ  และพฤติกรรมกลุม

   History and defi nition of psychology; behavior 

and human behavior root, methods of psychological study, 

human development, heredity and environment infl uence, 

individual difference, status, role, attitude, and group behavior

 0502 102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)

   Developmental Psychology 

   ปจจัยพื้นฐานทางสรีระท่ีมีผลตอพฤติกรรม ระบบ

อวัยวะรับสัมผัส ระบบประสาท ระบบกลามเน้ือ และระบบตอม

   Physiological fundamental factors affecting 

behaviors; sensational organs, nervous system, muscle and 

gland systems

 0502 103 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพจิตวิทยา 2(2-0-4)

   English for Psychology Profession

   ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษทางจิตวิทยา การวิเคราะห

ประโยคชนิดตางๆ เทคนิคการอานเพ่ือเอาความ การแปลเอกสาร

วชิาการทีเ่ปนภาษาอังกฤษ การอานและการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การ

สือ่สารในวิชาชีพจติวิทยา และการนําเสนอรายงานการศึกษาคนควาเปน

ภาษาอังกฤษ

   Study of psychological terminologies in 

English, sentence analysis, reading comprehension 

techniques, 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

 0502 104 ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0-6)

   Theories of Personality and Adjustment

   ความหมายของบุคลิกภาพและการปรับตัว พัฒนาการ

บุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความสําคัญของการปรับตัว ลักษณะ

ของการปรับตวัทีด่ ีและปญหาของการปรับตวั การเขาใจและการพัฒนา

ตนเอง การประยกุตทฤษฎเีพือ่การพฒันาบคุลกิภาพ และการดแูลรกัษา

สุขภาพกายและสุขภาพจิต

   Definitions of personality and adjustment; 

personality development; theories of personality; signifi cances 

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  

 0502 105 การรูสึกและการรับรู 3(3-0-6)

   Sensation and Perception

   ศึกษาพฤติกรรมผิดปกติตางๆของมนุษย เชน โรคจิต 

โรคประสาท โดยศึกษาถึงลักษณะอาการที่แสดงออกของโรค  เกณฑ

การวินิจฉัย รวมไปถึงสาเหตุ การวิเคราะห การปองกัน และการชวย

เหลือแกไข โดยครอบคลุมทั้งในดานกายจิตสังคม 

   Study of a variety of human behavioral disorders 

such as psychosis, neurosis including presents and criteria, 

symptom etiology and outlines recommended treatments 

and prevention, including psychological, biological, and 

socio-cultural aspects

 0502 201 จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Clinical Psychology

   ความรูเบื้องตนทางจิตวิทยาคลินิก ไดแก มาตรฐาน

วิชาชีพจิตวิทยาคลินิก บทบาทของนักจิตวิทยาคลินิก ระเบียบวิธีการ

ศกึษาบคุคลเฉพาะราย โดยใชวธิกีารทีม่รีะเบยีบแบบแผน ซึง่ประกอบ

ดวย การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ และการใชแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาคลินิกในการเขาใจพฤติกรรมของมนุษย รวมถึงปญหาทาง

สุขภาพจิต สาเหตุและการปองกันรักษา กระบวนการข้ึนทะเบียนเปน

ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวของ

   Foundations of clinical psychology, for example, 

professional standards of clinical psychology, roles of clinical 

psychologist, and case study diagnoses through such systematic 

methods as observing behavior, interviewing and using the 

psychological assessments in order 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
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 0502 202 หลักการแนะแนว 3(3-0-6)

   Principle of Guidance

   ความหมาย ความสําคัญ ความมุงหมาย ประเภท ปรัชญา 

สาเหตุ หลักการ ปญหาและบริการตางๆ ของการแนะแนว

   Defi nition, signifi cances, objectives, classifi cation,

philosophy, causes, principles, problems and services in 

guidance

 0502 203 จิตสรีรวิทยา 3(3-0-6)

   Physiological Psychology

   ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบประสาทสมัผสัตางๆ กระบวนการ

จัดระบบขอมูล การบันทึกขอมูล  และการแปลความหมายของขอมูลที่

ไดจากประสาทสัมผสัตางๆ อทิธพิลของรางกาย จติใจ และสังคมท่ีมผีล

ตอการรูสึกและรับรู  ชนิดและรูปแบบของการการรับรูของมนุษย และ

การรูสึกและรับรูที่ผิดปกติชนิดตางๆ รวมทั้งการประยุกตใชจิตวิทยา

การรูสึกและการรับรูในการดําเนินชีวิต

   Theories of sensory nervous systems, data 

processing system, data recording, analyzing and interpreting 

of data from sensory organs, infl uence each of biological 

psychological socio-cultural factors that affect sensation and 

perception, kind and type of human perception, abnormal 

sensations and perceptions as well as application of psychology 

of sensation and perception in daily life

 0502 204 จิตวิทยาการเรียนรูและการจูงใจ 3(3-0-6)

   Psychology of Learning and Motivation

   พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ  ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ  พัฒนาการทางดานรางกาย พัฒนาการทางสติปญญา 

พัฒนาการทางอารมณ พัฒนาการจิตใจและสังคม อิทธิพลของ

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริม

พัฒนาการของทุกชวงวัย บทบาทของนักจิตวิทยาในการสงเสริม

พัฒนาการ

   Stages of human development from fertilization 

to old age, physical development, intelligence development, 

emotional development, psychological and social 

development, including effects of heredity and environment 

on human development, promoting the development of 

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

development

 0502 205 จิตวิทยาอปกติ 3(3-0-6)

   Abnormal Psychology

   ความหมายและองคประกอบในการเรียนรู กระบวนการ

เรยีนรู ทฤษฎีการเรียนรู ปจจัยทีส่งเสริมการเรียนรู มโนทัศนพืน้ฐานเก่ียวกับ

การสงเสริมการเรียนรู ความหมายและความสําคัญของการจูงใจ 

มโนทศันพืน้ฐานเกีย่วกบัการจงูใจ กระบวนการเกดิการจงูใจ  ประเภท

ของการจูงใจ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ และการนําไปประยุกตใช

   Defi nitions and components of learning, learning 

process, theories of learning, factors promoting learning,

fundamental concepts related to learning cultivation, defi nitions 

and signifi cances of motivation, basic concepts of motivation, 

procedures to cultivate motivation, types of motivation, 

theories of motivation as well as their implications

 0502 206 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-6)

   Psychological Testing and Measurement 

   มโนทัศนเบือ้งตนเกีย่วกบัการทดสอบและการวัดผลทาง

จติวทิยา สถติพิืน้ฐานท่ีเก่ียวของกับการวัดและการทดสอบ ความหมาย

ของคะแนน การแปลความหมายของคะแนนจากแบบทดสอบสามารถ

ดานตางๆ และจรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบ

   Basic concepts of psychological tests and 

measurement, 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

 0502 301 จิตวิทยาการรูคิด 3(3-0-6)

   Cognitive Psychology

   พฒันาการและกระบวนการทางการรูคดิและปญญาของ

มนุษย การรับรู การไดมาซึ่งภาษา การใสใจ การจําและการลืม ทักษะ

การคิดขั้นสูง และอภิปญญา

   Cognitive development and human cognitive 

process, perception, language acquisition, intention, memory 

and forgetting, higher order thinking skills, and Metacognition

   

 0502 302 ทฤษฎีและเทคนิคการใหการปรึกษา 3(2-2-5)

   Theories and Techniques of Counseling 

   ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ความมุงหมายของการ

ใหการปรกึษา ทฤษฎ ีเทคนคิการใหการปรกึษา คณุลกัษณะของผูใหการ

ปรึกษา รวมทั้งการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษา

          Study of defi nitions, signifi cance, objectives, 

theories and techniques of counseling  and characteristics 

of counselor, as well as practice in counseling
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 0502 303 สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6)

   Statistics of Data Analysis 

   แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหขอมลู การวิจยัเชงิปริมาณ 

สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมาน เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานแบบ

ตางๆ เชนการทดสอบคาที. การทดสอบคาเอฟ, การวิเคราะหความ

แปรปรวน, การวิเคราะหความแปรปรวนรวม, การวิเคราะหแนวโนม

   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

 0502 304 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา  3(3-0-6)

   Research Methodology in Psychology

   กระบวนการในการแสวงหาองคความรูตามวิธีการทาง

จติวิทยา วธิกีารวิจยัทางปริมาณและทางคุณภาพ การวิจยัเชิงสํารวจ การ

วิจัยเชิงความสัมพันธ และการวิจัยเชิงการทดลอง โดยใชกลุมตัวอยาง

ขนาดใหญ และกลุมตัวอยางขนาดเล็ก รวมท้ังการศึกษารายกรณี

   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

 0502 305 จิตวิทยาการทดลอง 3(2-2-5)

   Experimental Psychology 

   แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการและเครื่องมือท่ีใชในการ

ทดลองทางจิตวิทยา ลักษณะของตัวแปรชนิดตางๆ และการควบคุม

ตัวแปร ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง การฝกปฏิบัติ

การทดลองในหองปฏิบัติการหรือภาคสนาม การออกแบบการทดลอง

และจรรยาบรรณของการทดลองทางจิตวิทยา ตลอดจนการฝกปฏิบัติ

ทดลองทางจิตวิทยา

   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 fi eld study, 

experimental design and professional ethics of experimental 

psychology, as well as practice to conduct a psychological 

experiment

 0502 306 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-4)

   Social Psychology

   ความหมาย และความเปนมาของจิตวิทยาสังคม 

ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับสังคมและชุมชน  เชน  

พฤติกรรมกลุม  พฤติกรรมการทํางาน  และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  

ความสมัพนัธระหวางบคุคลในสงัคมและชุมชน  รวมถงึปจจยัทางสงัคม 

ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดพฤติกรรมของคนในสังคม 

   Defi nitions and background of social psychology, 

theories and psychological research related to society and 

community, such as, group behavior, workplace behavior, and 

moral behavior, human relationship in social and community, 

social factor community factor and environmental factor that 

course of human behavior in society

 0502 401 พลวัตกลุม  2(2-0-4)

   Group Dynamics 

   ความหมายของพลวัตกลุม ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับ

ธรรมชาติของกลุม  กระบวนการพลวัตกลุม  เทคนิคและวิธีการในการ

จัดการกลุม ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ปจจัยที่มีผลตอการสงเสริม

การทาํงานเปนทมีใหมปีระสทิธภิาพ  การพฒันาทกัษะกจิกรรมกลุมกบั

การเรียนรู การสื่อสารการแกปญหา และการตัดสินใจเปนกลุม  ตลอด

จนการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับพลวัตกลุม 

   Defi nitions of group dynamics, theories and 

principles concerning nature of groups, group dynamics 

process, techniques and methods of group arrangement, 

leadership, teamwork, factors lead to effective teamwork, 

group activity skills for cultivating learning, communication, 

group Problem-solving and decision making, and application 

of knowledge relating to group dynamics  

 0502 402 โครงการวิจัยทางจิตวิทยา  2(1-2-3)

   Research Project in Psychology

   การนําปญหาในสังคมมาดําเนินการศึกษาวิจัยทาง

จติวทิยาเพือ่หาแนวทางแกไข การศกึษาคนควาดวยวธิกีารทางจติวทิยา 

เชน การวิจัยแบบภาคตัดขวาง การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยเชิงความ

สัมพันธ เพื่อสะทอนขอมูลใหกับสังคม

   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 refl ect the 

information to society
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 2) วิชาเอก

           - จิตวิทยาคลินิก

 0502 211 จรรยาบรรณ และกฎหมายสําหรับวิชาชีพ 2(2-0-4)

   จิตวิทยาคลินิก

   Code of Ethics and Law for Clinical 

   Psychology Profession

   ความหมายและความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ

จิตวิทยาคลินิก  การรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบโรค

ศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก  การพัฒนาวิชาชีพ  กฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก การแกปญหาในสถานการณที่เกี่ยวของกับ

จรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 

   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   

 0502 212 ประสาทจิตวิทยา 3(3-0-6)

   Neuropsychology

   ศึกษาระบบประสาทท่ีมีความเก่ียวของกับวิชาชีพ

จติวทิยาคลินกิ ความผิดปกติทางประสาท  โรคตางๆทางระบบประสาท  

การตรวจสอบสภาพทางรางกายและจติใจท่ีเกีย่วของกบัการทาํงานของ

ระบบประสาท  หลักการกระตุนและฟนฟูระบบประสาทและสมองให

เกิดศักยภาพท่ีดีในการดําเนินชีวิต  รวมท้ังการปองกันความเสียหาย

ของระบบประสาท

   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

 0502 311 จิตบําบัดรายบุคคล 3(2-2-5)

   Individual Psychotherapy

   การบาํบดัทางจติวทิยาและการฟนฟสูภาวะทางจติวทิยา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เทคนิค วิธีการรักษาทางจิตตามทฤษฎีตาง ๆ 

กับบุคคลที่มีปญหาสุขภาพจิตทั้งการรักษารายบุคคล การพัฒนา

ศักยภาพของมนุษยในการดําเนินชีวิต หลักจรรยาบรรณในการบําบัด

ทางจิตวิทยา และฝกประสบการณภาคปฏิบัติ

   Psychotherapy and psychological rehabilitation 

of professional standards, techniques and procedures in 

psychotherapy theories for individual therapy, human 

potential development, ethics for psychotherapy and practice 

in psychotherapy

 0502 312 การตรวจวินิจฉัยและการประเมินเชาวน 3(2-2-5)

   ปญญาและความสามารถเฉพาะทางอ่ืนๆ 

   และประสาทจิตวิทยา

   Diagnosis and Assessment of Intelligence 

   and Other Specifi c Ability and 

   Neuropsychology

   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

คลนิกิ การประเมนิทางจติวทิยา รวมถงึการใชเครือ่งมอืและแบบทดสอบ

ทางจติวทิยาคลนิกิ ซึง่ประกอบดวยความรูภาคทฤษฎ ี และประสบการณ

ภาคปฏิบัติ โดยมุงเนนการทดสอบทางเชาวนปญญา พัฒนาการทาง

รางกาย จิตใจ และสังคม  รวมท้ังการทํางานตาง ๆ ของระบบประสาท

จิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมของมนุษยในทุกชวงวัย ทั้งบุคคลปกติ

และอปกติอยางมีจรรยาบรรณ รวมถึงสามารถเขียนรายงานทางจิตวทิยา

คลินิก และนําไปใชอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพภายใตการนิเทศ

   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 Intelligence, physical 

and psycho-social developments, and neuropsychological 

instrument and tests that infl uence 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

 0502 313 การตรวจวินิจฉัยและการประเมิน 3(2-2-5)

   บุคลิกภาพ

   Diagnosis and Assessment of Personality 

   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา

คลินิก การประเมินทางจิตวิทยา รวมถึงการใชเครื่องมือและแบบ

ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก ซึ่งประกอบดวยความรูภาคทฤษฎี และ

ประสบการณภาคปฏิบัติ โดยมุงเนนเครื่องมือและแบบทดสอบ

บุคลิกภาพทั้งชนิดปรนัยและฉายภาพจิต เพื่อทดสอบชนิดของ

บุคลิกภาพ กลไกในการปรับตัว สภาพอารมณ แนวความคิด ปญหา

และพฤติกรรมผิดปกติ กับมนุษยในทุกชวยวัย ทั้งบุคคลปกติและอ

ปกติอยางมีจรรยาบรรณ รวมถึงสามารถเขียนรายงานทางจิตวิทยา

คลินิก และนําไปใชอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพ



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

177

   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 personality instrument and tests for diagnosing 

types of personality, personality adjustment, affective, 

cognitive and behavioral assessment 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

 0502 314 จิตบําบัดกลุม 3(2-2-5)

   Group Psychotherapy

   การบาํบดัทางจติวทิยาและการฟนฟสูภาวะทางจติวทิยา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เทคนิค วิธีการรักษาทางจิตตามทฤษฎีตาง ๆ  กับ

บคุคลท่ีมปีญหาสุขภาพจิตสําหรับการรักษารายกลุม เชน กลุมจิตบาํบดั 

ครอบครัวบําบัด กลุมภาพสะทอน กลุมละครจิตบําบัด และอื่น ๆ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของมนุษยในการดําเนินชีวิต รวมทั้งมีการศึกษาหลัก

จรรยาบรรณในการบําบัดทางจิตวิทยาแบบกลุม และฝกประสบการณ

ภาคปฏิบัติ

   Psychotherapy and psychological rehabilitation

of professional standards, techniques and procedures in 

psychotherapy theories for group therapy such as group 

psychotherapy, family therapy, projective technique in group 

therapy, psychodrama therapy and others for human potential 

development, and study ethics for group psychotherapy and 

practice in group psychotherapy

 0502 315 การปองกันและสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 3(3-0-6)

   Prevention and Promotion of Mental 

   Health in Community 

   สถานการณปญหาสุขภาพจิตในชุมชนและสังคม  

นโยบายดานสุขภาพจิตของประเทศไทย มาตรฐานการบริการทาง

สุขภาพจิตประเภทตางๆ  การสืบคนปญหาสุขภาพจิต การประเมินทาง

จิตวิทยา บําบัด การบริการใหการปรึกษา และการฟนฟูสุขภาพจิตของ

บุคคลในชุมชน  การถายทอดความรูดานสุขภาพจิตแกชุมชน การสง

เสรมิความสามารถในการดูแลสขุภาพจิตและปองกนัปญหาสุขภาพจิต  

   Situations of mental health problems in community 

and society, Thailand mental health policy, standard of mental 

health service, mental health problem fi ndings, psychological 

assessments, psychotherapy, counseling and mental health 

recovery in society, mental health knowledge propagation for 

community, mental health promotion and prevention

 0502 411 งานฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก 6(0-12-6)

   Practicum in Clinical Psychology

   กระบวนการฝกปฏิบัติดานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกใน

หนวยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการทํางานทางดาน

จิตวิทยาคลินิก ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย การตรวจวินิจฉัย

ทางจิตวิทยาคลินิก การบําบัดทางจิตวิทยาและการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางจิต การประยุกตจิตวิทยาคลินิกเขาสูงานดานสุขภาพจิตชุมชน

และศาสตร อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การสอนฝกอบรมและเปนที่ปรึกษาทาง

วชิาการจิตวทิยาคลินกิและจิตวทิยา สาขาอ่ืนทีเ่กีย่วของ และการพัฒนา

ดานตาง ๆ  และการวจิยัทางจติวทิยาคลนิกิ ทัง้จากในสถานการณจาํลอง 

และในสถานการณจริง รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการชวย

เหลือผูรับบริการกับสหวิชาชีพ ภายใตการดูแลของอาจารยผูสอนและ

อาจารยนิเทศ

   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 fi elds, clinical psychological 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 faculty supervision

 

 0502 412 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก 1(0-2-1)

   Seminar in Clinical Psychology 

   การคนควาและบูรณาการองคความรู ผลงานวิจัย 

สถานการณ และปญหาตาง ๆ ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับประเด็นทาง

จิตวิทยาคลินิก รวมทั้งการนําเสนอและอภิปรายผลการคนควาและ

บรูณาการอยางถกูตองตามมาตรฐานวชิาชพีจติวิทยาคลินกิและระเบยีบ

วธิีการวิจัย 

   Investigating and integrating body of knowledge, 

research fi ndings, 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 and 

research methods
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 0502 413 จิตวิทยาเด็ก และวัยรุน 2(2-0-4)

   Psychology of Childhood and Adolescence 

   ความสําคัญของเด็กและวัยรุน โดยเนนพัฒนาการดาน

ตางๆ ตั้งแตวัยกอนคลอด วัยแรกคลอด วัยทารก วัยเด็ก วัยแรกรุน 

จนถึงวัยรุน

   Significance of childhood and adolescence 

with an emphasis on different aspects of development from 

prenatal, neonatal, infant, childhood, early adolescent and 

adolescent ages

 0502 414 จิตวิทยาสัมพันธภาพมนุษย 2(2-0-4)

   Psychology of Human Relationship

   แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วของกบัความสมัพนัธระหวาง

บุคคล เนนการเขาใจตัวเองและบุคคลอื่น พื้นฐานการแสดงออกของ

บุคคลในสังคม การพัฒนาตนเอง การสื่อสาร การปรับตัวในสังคม 

ความแตกตางระหวางบุคคล และเจตคติตอบุคคลในกลุม การใชหลัก

จิตวิทยาเพื่อมนุษสัมพันธที่เหมาะสม

   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

 0502 415 จิตวิทยาประยุกต 2(2-0-4)

   Applied Psychology

   การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการ

ทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย การประยุกตหลักจิตวิทยาในการ

ดําเนินชีวิต เพ่ือการปรับตัวท่ีดี และเปนทรัพยากรมนุษยที่สังคม 

พงึปรารถนา รวมทัง้สามารถถายทอดองคความรูทางดานจติวทิยาไดอยาง

ถูกตอง เหมาะสมกับผูรับบริการกลุมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

   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 effi ciently

 0502 416 จิตวิทยาการส่ือสาร 2(2-0-4)

   Psychology of Communication

   แนวคดิและทฤษฎทีางจติวทิยาทีเ่ก่ียวของกบัพฤตกิรรม

การส่ือสารของมนุษย การทํางานของสมองในแงระบบการรับรูและแปล

ความขาวสาร พฤติกรรมส่ือสารภายในตัวบุคคลและระหวางบุคคล 

การใชภาษาและสัญลักษณตางๆ คานิยมและพฤติกรรมการสื่อสารใน

ปจจบุนั อทิธิพลของการสือ่สาร การถายทอดนวตักรรมดานการสือ่สาร 

และหลักการส่ือสารเพ่ือประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการดําเนินชวีติ

ประจําวัน

   Psychological concepts and theories infl uencing 

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 effi ciency 

and effectiveness commutation in living

 0502 417 การบําบัดทางเลือก 2(2-0-4)

   Alternative Therapy

   ความหมายและความสาํคญัของการบาํบดัทางเลอืก รปู

แบบ เทคนิค และการเลือกใชการบําบัดทางเลือกในแบบตางๆ  ดนตรี

บําบัด  ศิลปะบําบัด สตัวเลี้ยงบําบัด การใชเทคนิคการเคล่ือนไหว การ

บาํบดัดวยกลิน่  สือ่ อปุกรณทีใ่ชในการทาํบาํบดัทางเลอืก  ขัน้ตอน และ

การประเมินผลการบําบัดทางเลือก

   Definitions and significance of alternative 

therapy, type, technique and alternative therapy selection; 

music therapy, art therapy, pet therapy, movement technique 

and aroma therapy, equipment, process of alternative therapy 

and alternative therapy assessment

 0502 418 สุขภาพจิต 2(2-0-4)

   Mental Health

   ความเปนมาของการศึกษาสุขภาพจิต ปจจัยที่มีผลตอ

สขุภาพจิตของบุคคลและสังคม สขุภาพจิตแตละชวงวัย การแกไขและ

ปองกันตลอดจนการสงเสริมสุขภาพจิต รวมทั้งการบริการทางสุขภาพ

จิตในหนวยงานตาง ๆ

   Backgrounds of mental health studies, 

factors infl uence the mental health of individuals and social, 

mental health in every age group, treatment, prevention and 

promotion in mental health, as well as mental health services
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 0502 419 จิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 2(2-0-4)

   Psychology of Sexual Disorder

   ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 

ประเภทของพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ พัฒนาการทางเพศ สาเหตุ

และปจจัยสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน  แนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของ, กรณีศึกษาตางๆ  รวมไปถึงแนวทางการใหคําปรึกษาผูมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและครอบครัว

   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

 0502 420 เภสัชวิทยาสําหรับจิตวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

   Pharmacology for Clinical Psychology

   ความรูพืน้ฐานทางเภสชัวทิยา ความสาํคญัของยาทีม่ตีอ

การรักษาอาการทางจิตประสาท กลไกการออกฤทธิ์ของยาทางจิตเวช 

หลักของการใชยาและผลขางเคียงของการใชยา ยากลุมตางๆ ทางดาย

จิตเวช เชน ยาตานอาการโรคจิต ยารักษาอาการซึมเศรา ยาคลายความ

วิตกกังวล ยานอนหลับ ยาลดอาการคลุมคล่ัง รวมถึงยาท่ีมีผลตอจิต

ประสาท

   Fundamentals of Pharmacology, Importance of 

medicine to treat the symptoms of psychotropic, Mechanism 

action of psychiatric drugs, Drugs and the main side effects of 

psychiatric drugs such as anti-psychotic symptoms of thread, 

treatment of depression, drugs relieve anxiety medicines, 

narcotic drugs, bipolar, Medicines that affect psychotropic

 0502 421 จิตวิทยาการติดสารเสพติด 2(2-0-4)

   Psychology of Drugs Addition

   ความหมายของการใชแอลกอฮอลและสารเสพติด 

การใชยาในทางที่ผิด และการติดสารเสพติด  ประเภทของสารเสพติด  

สาเหตุของการติดสารเสพติด  กลไกการเสพติด ลักษณะอาการของ

ผูตดิสารเสพตดิ โรคทีส่มัพนัธกบัการใชสารเสพตดิ รวมไปถงึโทษของ

การใชสารเสพตดิท่ีมตีอตวับคุคล ครอบครัว และสังคม อกีท้ังแนวทาง

การบําบัดและฟนฟูผูติดสารเสพติด

   Defi nitions of alcohol and drug use, 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

 0502 422 จิตวิทยาความรุนแรงและความกาวราว 2(2-0-4)

   ในสังคม

   Psychology of Violence and Aggression 

   in Society 

   ความหมายของความรุนแรงและความกาวราว ปจจัย

การเกิดความรุนแรงและความกาวราว ประเภทและรูปแบบของความ

รุนแรงและความกาวราว สภาพสังคมท่ีเอ้ือตอความรุนแรงและความ

กาวราว  ผลกระทบจากความรุนแรงและความกาวราว วิธีการปองกัน

และการใหความชวยเหลือแกเหย่ือความรุนแรงและความกาวราวใน

สังคม

   Definitions of violence and aggression, 

factors infl uencing 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

 0502 423 จิตวิทยาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 2(2-0-4)

   Psychology of Child and Youth Offenders

   ความหมายของการกระทาํผดิ  ลกัษณะการกระทาํความ

ผดิในเด็กและเยาวชน  บทลงโทษทางกฎหมายในเด็กและเยาวชน  สทิธิ

เด็กและเยาวชนผูกระทําผิด  บทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยาคลินิกใน

การใหการดแูลและใหความชวยเหลอืเดก็และเยาวชนผูกระทาํผดิ  การ

ปองกันการกระทําผิดในเด็กและเยาวชน

   Definitions of offense, type of children and 

juvenile offense, children and juvenile legal punishment, right 

of children and juvenile offender, clinical psychologist role help 

and care children and juvenile offender, offense prevention 

in children and juvenile

 0502 424 นิติจิตเวชศาสตร 2(2-0-4)

   Forensic Psychiatry

   แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีมีความเก่ียวของ

กับกฎหมาย การตรวจและการดูแลผูปวยทางจิตที่เปนผูตองหาหรือ

ผูที่ตองโทษ ความสําคัญและบทบาทของนักจิตวิทยาในหนวยงานทาง

นิติจิตเวช ระบบในการทํางานของงานนิติจิตเวชศาสตร การดําเนินคดี

กับผูปวยทางจิตที่กระทําผิดกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวของ

   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



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

180

 0502 425 อาชญาวิทยา 2(2-0-4)

   Criminology

   แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับปญหา สาเหตุ และ

การปองกันอาชญากรรม รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของผูที่ละเมิด

กฎหมาย สถานการณของการเกิดอาชญากรรมในปจจุบัน อาชญากร

และปจจัยที่นําไปสูการเกิดอาชญากร หลักคุณธรรม จริยธรรมและ

กฎหมาย การดาํเนนิงานของกระบวนการยตุธิรรม บคุลากรและหนวย

งานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานอาชญาวิทยา

   Concepts and theories related to the causes and 

prevention of crime, Behaviors of criminals, Circumstances 

of the crime when committed, Factors that lead to moral 

and ethical principles of criminal law, Operation of a fair 

justice system, Personnel and agencies involved in the 

implementation of Criminology

 0502 426 จิตวิทยาความสุข 2(2-0-4)

   Psychology of Happiness

   ความหมายและมโนทัศนของความสุขในมุมมองทาง

จิตวิทยา พื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความสุข 

ลักษณะของอารมณเชิงบวก ศิลปะของความสุข ความอยูดีมีสุข การรู

และเขาใจในศักยภาพของตนเอง และแนวทางการสรางความสุข

   Defi nitions 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

  - จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

 0502 231 จรรยาบรรณ และกฎหมายสําหรับ 2(2-0-4)

   วิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

   Code of Ethics and Law for Counseling

   Psychology and Guidance Profession 

   ความหมาย ความสาํคญัและแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายท่ีสําคัญสําหรับใชในการดําเนินงาน

ในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คุณลักษณะและ

บคุลกิภาพของนักจติวทิยาทีด่ ีการแกปญหาในสถานการณทีเ่กีย่วของ

กับจรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก

   Defi nitions, signifi cance and concepts of ethical 

and legal issues for working as a counselor and a guidance 

psychologist, characteristics and personality of a professional 

psychologist, and solving problems relating to Code of Ethics 

and Law for Clinical Psychology Profession   

 0502 232 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 3(3-0-6)

   Psychology of Children with special needs

   ความหมาย ความสําคญัและแนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยว

กบัเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ ประเภทของเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ 

และเกณฑในการประเมินเด็กที่มีความตองการพิเศษ เคร่ืองมือและ

กิจกรรมที่ใชในการพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษ

   Definitions, significances and psychological 

concepts of children with special needs, classifi cation of 

special need students, and criteria to assess the children with 

special needs, tools and activities for developing the children 

with special needs

 0502 331 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6)

   Behavior Modifi cation

   ความหมาย และความสําคัญของการปรับพฤติกรรม 

ทฤษฎีพื้นฐานท่ีสําคัญในการปรับพฤติกรรม เทคนิคในการปรับ

พฤติกรรมที่สําคัญและการนําไปประยุกตใช

   Definitions and significances of behavior

modifi cation, essential basic theories on behavior modifi cation, 

crucial behavior modifi cation techniques and their application

 0502 332 การทดสอบและการประเมินเพ่ือ 3(3-0-6)

   การแนะแนวและการปรึกษา

   Tests and Assessment in Guidance 

   and Counseling

   การใชแบบทดสอบและแบบประเมินทางจิตวิทยาแบบ

ตางๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการแนะแนว เชน แบบวัดสติปญญา  

แบบวัดความถนัด  แบบวัดความสนใจ  แบบวัดบุคลิกภาพ เปนตน  

การฝกปฏิบัติการทดสอบ  การใหคะแนน  การแปลผล และการเขียน

รายงานผลการทดสอบ และการวางแผนชวยเหลือภายในการใหการ

ปรึกษา

   The  use  of  various  psychological  tests and

assessments for guidance  services, such as, Intelligence  

Tests , Aptitude  Tests , Interest  Tests  and  Personality  Tests; 

practice  in  test  administration, scoring , interpretation  and  

report  writing  of  test  results and  planning  intervention 

under supervision



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

181

 0502 333 การศึกษารายกรณี  3(2-2-5)

   Case Study 

   ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการ

เก็บขอมูลเปนรายบุคคล หลักการเครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการ

เก็บขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การอภิปรายเกี่ยว

กับปญหาและกระบวนการในการปรึกษาโดยผูเรียนจะไดรับการฝก

ใหทําการศึกษาบุคคลเปนรายกรณี

   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       

 0502 334 การใหการปรึกษากลุม 3(2-2-5)

   Group Counseling

   ความหมาย  หลกัการ  ทฤษฎี และข้ันตอนในการใหการ

ปรึกษากลุม  บทบาทของผูใหการปรึกษาแบบกลุม และสมาชิก ตลอด

จนการฝกปฏิบัติการใหการปรึกษากลุม

   Defi nitions , principle , theories  and  steps  on  

group  counseling , roles  of  group  counselor  and  counselee, 

as well as practice in group counseling

 0502 335 ทฤษฎีและพัฒนาการอาชีพ 3(3-0-6)

   Theories and Career Development  

   ทฤษฎพีฒันาการทางอาชพี  ทฤษฎ ี กระบวนการใหการ

ปรึกษาในการชวยบุคคล การวางแผนการศึกษาเพื่อการเลือกอาชีพ  

   Career  development  theories  process  in  

counseling  to  help  person.  Planning  models  for  career  

decision  

 0502 431 งานฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษา 6(0-12-6)

   และการแนะแนว

   Practicum in Counseling Psychology 

   and Guidance

   กระบวนการฝกปฏิบตัดิานวิชาชีพจติวทิยาและการสอน

แนะแนวในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวของกับการทํางาน

ทางดานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ประกอบดวย บริการสํารวจขอมูลรายบุคคล บริการเผยแพรขาวสาร 

บริการใหการปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการวิจัย ติดตามผล 

และประเมินผล ทั้งจากในสถานการณจําลอง และในสถานการณจริง 

รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการชวยเหลือผูรับบริการกับสห

วิชาชีพ ภายใตการดูแลของนักจิตวิทยา อาจารยผูสอนแนะแนว และ

อาจารยนิเทศ

   Practicing professional psychology and guid-

ance teaching in governmental or private sector units under 

professional standards of counseling psychology and guid-

ance practice that are described as individual inventory 

service, information service, counseling service, placement 

service, and research and follow up Service, experiencing in 

real situation and simulation, working with professional care 

multidisciplinary and participate in case conferences under 

psychologists or guidance teachers and faculty supervision 

 0502 432 การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก 1(0-2-1)

   Seminar in Clinical Psychology 

   การคนควาและบูรณาการองคความรู ผลงานวิจัย 

สถานการณ และปญหาตาง ๆ ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับประเด็นทาง

จิตวิทยาคลินิก รวมทั้งการนําเสนอและอภิปรายผลการคนควาและ

บรูณาการอยางถกูตองตามมาตรฐานวชิาชพีจติวิทยาคลินกิและระเบยีบ

วิธีการวิจัย 

   Investigating and integrating body of knowledge, 

research fi ndings, 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 and research methods

 0502 433  การใหการปรึกษาเด็กและวัยรุน 2(1-2-3)

   Child and Adolescent Counseling

   ความหมาย  หลักการ  ทฤษฎี และขั้นตอนในการใหคํา

ปรึกษาเดก็ และวยัรุน  การฝกทกัษะพืน้ฐาน และเทคนคิตางๆในการให

คาํปรกึษาเดก็ และวยัรุน  การเลอืกวธิกีารใหคาํปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ  

การวิเคราะหประเมินปญหาความตองการของผูขอรับคําปรึกษา  การ

บูรณาการเทคนิคที่เหมาะสมในการใหคําปรึกษาเด็ก และวัยรุน

   Defi nitions, 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

 0502 434 การใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤติ  2(2-0-4)

   Crisis Intervention 

   ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับทฤษฎีการใหความชวยเหลือใน

สถานการณวิกฤติ ระบบการใหความชวยเหลือที่หลากหลาย แนวทาง

การใหความชวยเหลอืในภาวะวกิฤตขิองบคุคลในสงัคม และการจดัการ

ภาวะวิกฤติสําหรับสถานศึกษา
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   Fundamental knowledge of theories of situational 

crises; a variety of service systems; procedures for assisting 

people who encounter the situational crises in the society; 

and crisis intervention management for school

 0502 435 การใหการปรึกษาคูสมรสและครอบครัว 2(1-2-3)

   Couple and Family Counseling

   สภาพปญหาของคูสมรสในปจจุบัน  แหลงขอมูลใน

การศึกษาคนควา  การฝกทักษะใหกับคูสมรส  การเปนบิดามารดาท่ีดี  

แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก  แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคท่ีผูใหคํา

ปรึกษาสามารถนําไปใชในการใหการปรึกษาคูสมรส

   Present  problems  faced  by  marriage  couples  

and  families.  Resource  and  skills  of  parenting.  Good  

parenting  and  parent  education.  Theories  and  techniques  

that  the  counselor  can  use  in  helping  clients  deal  with  

these  problems

 0502 436 การใหการปรึกษาในภาวะสูญเสีย  2(1-2-3)

   Grief Counseling

   ความหมายและหลักการของการใหคําปรึกษาบุคคล 

จิตวิทยาสําหรับบุคคลในสภาวะสูญเสีย ทฤษฎีและกระบวนการใหคํา

ปรึกษา การประเมินสภาวะทางจิตใจของบุคคล กระบวนการดูแลการ

สูญเสียกรณีเปนกลุมใหญในสังคม

   Defi nitions and principle of personal counseling, 

Psychology for individuals in grief, theory and technique of 

counseling process. Assessing individual’s mental state, 

administrator’s group of grief in society

 0502 437 การแนะแนวชุมชน  2(2-0-4)

   Community Guidance

   วิเคราะหและประเมินสภาพปญหาทางสุขภาพจิตของ

ชุมชน การใหบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลในชุมชน

ทั้งดานการศึกษา อาชีพ สังคมและสวนตัว ปองกันปญหา และแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในชมุชน 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

   

 0502 438 การคิดทางบวก 2(2-0-4)

   Positive Thinking

   การเขาใจธรรมชาตขิองการคดิ ความสาํคัญของพลงัการ

คดิทางบวก กลยทุธในการคดิทางบวก การประยกุตใชการคดิทางบวก

ในการดําเนินชีวิต การแกปญหาอยางสรางสรรค เพื่อสรางความสุขใน

การดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น

   Understanding the nature of  thought, 

significances of power of positive thinking, strategies 

for positive thinking, implications of positive thinking in 

everyday living experience, creative ways to solve problems so 

as to increase happiness in living and interacting with others

 0502 439 สุขภาพจิตในโรงเรียน 2(2-0-4)

   Mental Health in School

   ความหมาย และความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน  

ปจจัยทีม่ผีลตอสขุภาพจิตในโรงเรียน  การปองกันปญหาสุขภาพจิตใน

โรงเรียน

   Defi nitions  and  signifi cance  of  mental  health  

in  school, factors  effected  to  mental  health  in  school, 

protection  from  mental  health  problems

 0502 440 จิตวิทยาการฝกอบรม  2(2-0-4)

   Psychology for Training

   หลักการและวิธีการ การฝกอบรมทางจิตวิทยา โดย

เชื่อมโยงกับปรัชญาและหลักการทางจิตวิทยา เพื่อนําไปปรับปรุง 

ปรับตัว ควบคุม พัฒนา และแกปญหาของบุคคล อันเปนผลนําไปสู

มนุษยที่สมบูรณ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

   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

 0502 441 กิจกรรมบําบัด 2(2-0-4)

   Activity Therapy

   ความหมาย หลกัการ ทฤษฎแีละแนวปฏบิตัทิางกจิกรรม

บําบัด เชน การใชเกม ดนตรีศิลปะ ละคร และการเลน เพื่อแกปญหา

พฤติกรรม

   Defi nition, principles, theories and guidelines of 

activity therapy, such as games, music, arts, drama and play 

for behavior problems solution
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 0502 442 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย 2(2-0-4)

   Psychology of Human Resource Management

   ความหมาย ความสําคญั แนวคิดทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเภท และวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม การพัฒนาภาวะผูนํา การพัฒนา

อาชีพในสายงาน การทํางานเปนทีม โครงสรางองคการ วัฒนธรรม

องคการ กระบวนทัศนใหมๆ ในการพัฒนาบุคคลและองคการ

   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

 0502 443 การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอร 2(2-0-4)

   ในการแนะแนว

   Application of Computer Program in 

   Guidance

   การประยุกตคอมพิวเตอรระดับพื้นฐานสําหรับการใช

ในงานแนะแนว การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชเวิลดวายด

เว็บ การคนฐานขอมูลคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ระดับเบื้องตน การใชแบบวัดออนไลน และการใชโปรแกรมการบริหาร

จัดการทางจิตวิทยาสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร

   Fundamental computer application for guidance 

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

application, searching of computer data and application of 

basic computer program, use of online psychological tests 

and organizer program

 0502 444 ศาสนากับการแนะแนว 2(2-0-4)

   Religions and Guidance

   ศึกษาหลักศาสนาตางๆ การแนะแนวโดยใชหลักทาง

ศาสนา  การปองกัน และการแกไขปญหาโดยการใชหลักทางศาสนา 

   Study of principles of religions, implementations 

of the principles for  guidance  preventing  and  problem

solving  based on the religious principles

 0502 445 จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล 2(2-0-4)

   Psychology of Individual Differences 

   ความแตกต างระหว างบุคคลเกี่ ยวกับทัศนคติ  

ความสนใจ  บุคลิกภาพ  เชาวปญญา และเชาวนอารมณ 

   Individual and group differences attitude, interest, 

personality, intelligent quotient and emotional Intelligence

 0502 446 การใหการปรึกษาอาชีพ 2(1-2-3)

   Career Counseling

   ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ  หลักการ และวิธีการ

วางแผนอาชีพ  ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษาดานอาชีพ  การฝก

ปฏิบัติการใหคําปรึกษาดานอาชีพ

   Theories of career development, the principle 

and method of career planning, the theory and technique of 

career counseling, practicing in career counseling 

 3) วิชาโท จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต

  เลือกเรียนวิชาโทจากสาขาอ่ืนๆภายในคณะหรือคณะอ่ืนๆ

ที่เปดสอนวิชาโท  เชน  สาขาบริหารการศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษ

สาขาภาษาไทย เปนตน

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ท่ีสนใจที่ เปดสอนใน

มหาวทิยาลยัมหาสารคามจัดใหเปนวชิาเลอืกเสรีไดและไดรบัความเห็น

ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

4.  สหกิจศึกษา   จํานวน 9 หนวยกิต

 การประเมินผลการเรียนเปน S หรือ U โดยเขารวมโครงการสหกิจ

ศึกษาและฝกประสบการณในสถานประกอบการไมนอยกวา 3 เดือน

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

   Cooperative Education

   การปฏิบัติการในสถานประกอบการอยางมีระบบ  โดย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันประกอบการเพ่ือพัฒนา

นิสิตใหมีความรูทางวิชาการและทักษะท่ีเกี่ยวของกับการทํางานใน

สถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในดาน

การคิดอยางมีระบบ การสังเกตการณตัดสินใจ ตลอดจนทักษะใน

การวิเคราะหและการประเมินผล ทําใหนิสิตมีคุณภาพตรงตามความ

ตองการสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

   A systematic provision of work-based learning 

in the work place for students with the cooperation between 

the university and the work places to allow the students to 

develop both academic and work-related skill in the work place. 

This procedure will help the students in self-development 

in terms of systematic thinking, observation, decision 

making, analytical and evaluation skill. Also it will result in 

high quality graduates who are most suitable for the work 

laces and the labor market




