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4. ปรัชญาและวัตถุประสงค
4.1 เหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้ง
สภาพสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแขงขันสูงในแทบทุกดานของการดําเนินชีวิตประจําวันเปนเหตุใหเกิด
ปญหาทางดานจิตวิทยาแกประชากรของประเทศเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองพึ่งผูมีความรูทางดานจิตวิทยา โดยเฉพาะจิตวิทยา
การปรึกษา ซึ่งเปนบุคลากรประเภทหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ทางดานมนุษยบริการและดานสุขภาพจิต เพื่อการ
พัฒนา การชวยปองกัน การรักษา และการฟนฟูสภาพจิตใจของบุคคลที่ประสบปญหาดังกลาว ตลอดทั้งการปรับปรุงแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีและใหการปรึกษาแกผูมีปญหาใหสามารถหาทางชวยตัวเอง
จนปรับตัวดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข นอกจากนี้นักจิตวิทยาการปรึกษายังชวยในการพัฒนาสังคมและคุณภาพของ
ประชากรในดานสุขภาพจิตและประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลในวงการตางๆ เชน การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน
ทั่วไป
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทยเพื่อทํางานดานมนุษยบริการสุขภาพจิต
ชุ ม ชน ด า นพั ฒ นาคนและการให บ ริ ก ารปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา ที่ มี ส มรรถนะเหมาะสมทั้ ง พื้ น ฐานความรู ท างด า นวิ ช าการ
ประสบการณทางวิชาชีพ และจรรยาของผูมีอาชีพนี้ ยังไมอยูในระดับที่จะกลาวไดวาพอเพียง ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนที่
จะตองพัฒนาบุคคลกรดานงานบริการดังกลาวขางตน ทั้งในดานปริมาณ คุณภาพและคุณธรรม ใหมีความรูความสามารถสูงขึ้น
เพื่อเปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งในการปองกัน แกปญหา และพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนไทย

ในขณะที่ รัฐบาลส งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐกิจทางดานตาง ๆ นี้ องคประกอบที่สําคั ญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาคือ การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรูทางดานจิตวิทยาการปรึกษา
จึงเปนการสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดวยสาเหตุดังกลาวขางตน สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร จึงเห็นสมควรเปดหลักสูตรปริญญาจิตวิทยามหาบัณฑิต ที่
เนนการศึกษาทางดานจิตวิทยาการปรึกษา
4.2 วัตถุประสงค
4.2.1 เพื่อผลิตมหาบั ณฑิตจิ ตวิทยาการปรึกษา ที่มีความรูความสามารถ ทักษะและจริยธรรมในการใหบ ริการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกบุคคล และกลุมบุคคลในองคกรตาง ๆ ใหรูจักปรับตัวอยางเหมาะสมและมีความสุขทั้งดานสวนตัว สังคม
และการทํางาน
4.2.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ที่มีความสามารถในการวิจัย คนควา ทดลอง เกี่ยวกับความรูทางดาน
จิตวิทยาการปรึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของไดอยางมีระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร เพื่อนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาความรูใหมๆ
หรือหาแนวทางปองกัน แกปญหาเชิงจิตวิทยาของบุคคลและองคกร
4.2.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา ที่มีความสามารถถายทอดความรูทางวิชาการและวิธีการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา แกบุคคลในสถาบันการศึกษา หนวยงาน และชุมชนตาง ๆ ใหมีความกาวหนาทั้งดานวิชาการและการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถในการจัดตั้ง และพัฒนาระบบการบริการปรึกษาของหนวยงาน หรือ
องค ก ารการบริ ห ารงานบุ ค คล หรื อ สถาบั น ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน เพื่ อ ทํ า งานด า นมนุ ษ ยบริ ก ารและสุ ข ภาพจิ ต ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนนั้น
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2538
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
6.1 เปนผูมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังตอไปนี้
ก. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีจิตวิทยาจากสถาบันการศึกษาในหรือนอกประเทศ ที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ หรือ
ข. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรี ที่เคยเรียนวิชาทางจิตวิทยามาแลวไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
และมีประสบการณทํางานดานจิตเวช งานบริการ ปรึกษา งานแนะแนว หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
ค. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรี มีประสบการณทํางานดานจิตเวช งานบริการปรึกษา
งานแนะแนว หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6.2 เปนผูที่มีผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50
6.3 เปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
7. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใชวิธีการสอบทั้งขอเขียนและสัมภาษณ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

8. ระบบการศึกษา
8.1 เปนการศึกษาภาคกลางวันในระบบไตรภาค ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตามหลักสูตรไมเกิน 9 ภาคการศึกษาปกติ
นับตั้งแตเริ่มลงทะเบียนเปนนักศึกษาปริญญาโท
8.2 ความรูเสริมพื้นฐานจิตวิทยา
8.2.1 นักศึกษาที่ไมเคยศึกษาและสอบผานวิชาจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี หรือผูที่คณะกรรมการโครงการปริญญา
โทจิตวิทยาการปรึกษา ลงความเห็นวาควรศึกษาวิชาขั้นพื้นฐานทางจิตวิทยาใด จะตองศึกษาและสอบวิชาเสริมพื้นฐานในวิชา
นั้นๆใหไดระดับ P (ใชได) กอนเปดภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิจดทะเบียนลักษณะวิชาปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษา
ในภาคแรก
8.2.2 วิชาเสริมพื้นฐานจิตวิทยา (ดูรายละเอียดในขอ 13.3.1) จะไมนับหนวยกิตรวมในหลักสูตรปริญญาโทจิตวิทยา
การปรึกษา
8.3 เปนการศึกษาที่เนนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงาน และการทําวิทยานิพนธ เพื่อใหผูศึกษามีความรู ประสบการณ
พรอมทักษะที่จะไปทํางานดานจิตวิทยาการปรึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งลักษณะที่สําคัญของภาคการเรียนการสอนตาง ๆ นั้นมี
ความหมายดังตอไปนี้
8.3.1 ภาคทฤษฎี หมายถึง การศึกษารายวิชาภาคบังคับ บังคับเลือกและวิชาเลือกที่ระบุไวในหลักสูตร
8.3.2 การฝกปฏิบัติ (Practicum) หมายถึง การจัดรายวิชาใหนักศึกษาเรียน โดยเนนการฝกปฏิบัติในสถานการณ
จําลองและในสถานการณจริงประกอบการศึกษาภาคทฤษฎีตามสัดสวนที่กําหนดในรายวิชานั้น ๆ
8.3.3 การฝกงาน (Internship) หมายถึง การใหนักศึกษาฝกงานวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา นอกสถานที่อยางเต็ม
รูปแบบ เหมือนกับการปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพตามหนวยงานที่มีวิชาชีพนี้ สําหรับผูที่ทํางานประจําตรงกับงานในวิชาชีพจิตวิทยา
การปรึกษาอยูแลว จะฝกงานที่เดิมไมได จะตองฝกงานในหนวยงานอื่น
การฝกงานจะกระทําไดหลังจากที่นักศึกษาสอบประมวลวิชาไดระดับ P (ใชได) การวัดผลมีคาระดับ P (ใชได) หรือ
N (ใชไมได) ทั้งนี้การฝกงานจะตองเปนการทํางาน “เต็มเวลา” เปนระยะเวลาไมนอยกวา 14 สัปดาห หรือครึ่งเวลาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 28 สัปดาห ภายในระยะเวลานี้นักศึกษาจะตองมีชั่วโมงใหบริการปรึกษาไมนอยกวา 100 ชั่วโมงตอภาค หรือเปนไป
ตามการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาเปนกรณีไป
8.3.4 การเขารวมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการฝกอบรมทางวิชาการ นักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนา
หรือการประชุมทางวิชาการหรือการฝกอบรมทางวิชาการจิตวิทยาการปรึกษา หรือการประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา
ปละ 18 ชั่วโมง โดยมีหลักฐานการเขารวมประชุมสัมมนานั้นมาแสดงตอคณะกรรมการโครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษา
มิฉะนั้นนักศึกษาจะไมมีสิทธิสอบวิทยานิพนธ
8.3.5 ในระหวางที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรปริญญาโท จะมีการประเมินผลทางดานพฤติกรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพทุก 6 เดือน โดยใชเกณฑจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยาประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ
ปริญญาโทวานักศึกษามีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและคุณธรรมทางวิชาชีพหรือไม หากนักศึกษาไมอยูในเกณฑจะไมมีสิทธิ
สอบวิทยานิพนธ อนึ่ง คณะกรรมการโครงการปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาอาจพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อสั่งพักการศึกษา
ตามลําดับหรือใหยุติการศึกษาก็ไดตามที่เห็นสมควร
การประเมินผลนี้แบงเปน 2 ระดับ คือ P (ใชได) และ N (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ
8.4 การสอบประมวลวิชา
8.4.1 นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาไดตอเมื่อนักศึกษาไดศึกษาและสอบผานการศึกษาวิชาบังคับของหลักสูตรไม
นอยกวา 24 หนวยกิต และไดคาเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไมต่ํากวา 3.00 และเงื่อนไขอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอ 17 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541
8.4.2 นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบประมวลวิชาใหไดระดับ P (ใชได) ภายใน 3 ครั้ง

8.5 วิทยานิพนธ
8.5.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อสอบประมวลวิชาไดระดับ P (ใชได) แลว
8.5.2 การจดทะเบียนและการทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามขอ 20 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ. 2535 ยกเวนแตขอ 9
วาดวยการพิมพวิทยานิพนธ ใหนักศึกษาใชรูปแบบตามหนังสือ คูมือการตีพิมพผลงานของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American
Psychological Association) ฉบับลาสุด (Publication Manual of the American Psychological Association)

9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมเกิน 9 ภาคการศึกษาปกติ

10. การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

11.1.2 การนับหนวยกิตที่ได จะนับรวมเฉพาะหนวยกิตของลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือไมต่ํากวา C
เทานั้น
11.1.3 การวัดผลการประมวลวิชาแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ P (ใชได) และระดับ N (ใชไมได) โดยไมมีคาระดับ
11.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) วิทยานิพนธที่ไดระดับ
S จึงนับวาสอบผานและนับหนวยกิตให
11.1.5 การวัดผลการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน และภาษาอังกฤษแบงเปน 2 ระดับ คือ P (ใชได) N (ใชไมได)
11.2 การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อ
11.2.1 ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบและสอบไดตามหลักสูตรและขอกําหนดของหลักสูตร
11.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
11.2.3 สอบผานภาษาตางประเทศไดระดับ P (ใชได)
11.2.4 สอบผานการสอบประมวลวิชาไดระดับ P (ใชได)
11.2.5 สอบผานการฝกงาน (Internship) ไดระดับ P (ใชได)
11.2.6 สอบผานวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต และไดคาระดับ S (ใชได)
11.2.7 ผานการประเมินผลของคณะกรรมการโครงการปริญญาโท ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาไดคาระดับ P (ใชได)

12. ประมาณการคาใชจาย
ประมาณคาใชจายตอนักศึกษาตอป คนละ 20,000 บาท
13. โครงสรางหลักสูตร
13.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
13.2 โครงสรางของหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร แบงเปน
วิชาบังคับ
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
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6
6
12
57

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

13.3 รายวิชา
รหัสประจํารายวิชา
อักษรยอรายวิชา
จป หมายถึง จิตวิทยาการปรึกษา
PC หมายถึง Counseling Psychology
ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตรมีดังนี้
เลขหลักหนวย
0-5
แสดงวิชาบังคับ
6-9
แสดงวิชาเลือก
เลขหลักสิบ
0
แสดงวิชาพื้นฐานทั่วไป
1
แสดงวิชาเกี่ยวกับการวัด การทดสอบ การวิจัยทางสถิติ
2
แสดงวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม
6-8
แสดงวิชาทางดานจิตวิทยาการปรึกษา
9
แสดงวิชาทางดานจิตวิทยาคลินิก
เลขหลักรอย
5
แสดงวิชาระดับเสริมพื้นฐาน
6
แสดงวิชาระดับตน
7
แสดงวิชาระดับสูง
8
แสดงวิทยานิพนธ

13.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัส
จป501
PC501
จป502
PC502

รายวิชา
การเรียนรูและทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา
Learning and Basic Skills in Counseling
จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ
Developmental Psychology and Personality

13.3.2 วิชาบังคับ
มี 7 หมวดวิชา
การวิจัยและการประเมินผล (Research & Evaluation)
รหัส
รายวิชา
จป612
สถิติประยุกตที่ใชในพฤติกรรมศาสตร
PC612
Applied Statistics in Behavioral Science
จป614
การวิจัยทางจิตวิทยา
PC614
Psychological Research
การประเมินบุคคล (Appraisal of Individual)
รหัส
รายวิชา
จป613
การประเมินที่ใชในจิตวิทยาการปรึกษา
PC613
Assessment in Counseling
ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ (Professional Orientation)
รหัส
รายวิชา
จป661
จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา
PC661
Ethical Issues in Counseling Psychology
จป781
ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 1
PC781
Internship in Counseling Psychology 1
จป782
ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2
PC782
Internship in Counseling Psychology 2
ความรูเรื่องอาชีพ (Career Development)
รหัส
รายวิชา
จป662
PC662

พัฒนาการทางอาชีพ
Career Development

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)
3

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3
3

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3
3
3

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3

จิตวิทยาการใหความชวยเหลือในจิตวิทยาการปรึกษา (Helping Relations in Counseling Psychology)
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
จป671
ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
3
PC671
Theories in Counseling
จป672
กระบวนการจิตวิทยาการปรึกษา
3
PC672
Process in Counseling
เรื่องที่เกี่ยวกับกลุม (Groups)
รหัส
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
จป771
การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา
3
PC771
Supervised Practicum in Counseling Psychology
จป772
จิตวิทยาการปรึกษากลุม:ทฤษฎีและแนวคิด
3
PC772
Group Counseling:Theories and Techniques
รวม
33
13.3.3 วิชาบังคับเลือก
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
รหัส

รายวิชา

จป663
PC663
จป664
PC664
จป761
PC761

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3

การพัฒนาตนเองและความสามารถในวิชาชีพ
Personal and Professional Development
จิตวิทยาของชาวตะวันออกและตะวันตก:การประยุกตใชใน
จิตวิทยาการปรึกษา
Eastern and Western Psychology:Application in Counseling
สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการปรึกษาปจจุบัน
Seminar on Current Issues in Counseling Psychology

3

3

13.3.4 วิชาเลือก
เลือก 2 วิชา จากรายวิชาตอไปนี้
รหัส
จป607
PC607
จป608
PC608
จป618

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3

จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง
Advanced Educational Psychology
จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล
Differential Psychology
การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา

3
3

รหัส
PC618
จป626
PC626
จป627
PC627
จป628
PC628
จป667
PC667
จป668
PC668
จป676
PC676
จป677
PC677
จป686
PC686
จป687
PC687
จป728
PC728
จป766
PC766
จป767
PC767
จป776
PC776
จป778
PC778
จป786
PC786
จป787
PC787
จป796
PC796

รายวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
Application of Computer Packages for Psychological Research
จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม
3
Psychology of Social Behavior
พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย
3
The Social-Cultural Context of Human Behavior
พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน
3
Foundation of Community Psychology
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
3
Developing Academic Competency
การจัดการกับภาวะความเครียด
3
Stress Management
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวในโรงเรียน
3
Counseling and Guidance in School Setting
จิตวิทยาการปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว
3
Family Counseling
สุขภาพจิต
3
Mental Health
เด็กที่มีลักษณะพิเศษขั้นสูง
3
Advanced Studies of Exceptional Children
ปญหาสังคมและการปรับตน
3
Social Problems and Adjustment
การวางแผนอาชีพ
3
Career Planning
แหลงขอมูลดานอาชีพ
3
Career Resources
ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทางจิตวิทยา
3
Biofeedback in Psychological Practice
การบริหารงานบุคลากรและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3
Administration in Personnel and Counseling Services
พฤติกรรมผิดปกติ
3
Behavior Disorders
จิตวิทยาของคนอปกติขั้นสูง
3
Advanced Studies of Abnormal Psychology
จิตบําบัดขั้นสูง
3
Advanced Psychotherapy

รหัส

รายวิชา

จป797
จิตบําบัดเชิงจิตวิเคราะห
PC797
Psychoanalytically Oriented Psychotherapy
จป798
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพฤติกรรมบําบัด
PC798
Behavior Modification and Therapy
13.3.5 วิทยานิพนธ
รหัส
รายวิชา
จป800
วิทยานิพนธ
PC800
Thesis

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3
3

จํานวนหนวยกิต
12

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
จป612
จป662
จป671
จป672

รายวิชา
สถิติประยุกตที่ใชในพฤติกรรมศาสตร
พัฒนาการทางอาชีพ
ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
กระบวนการทางจิตวิทยา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
จป613
จป614
จป661
จป771

รายวิชา
การประเมินที่ใชในจิตวิทยาการปรึกษา
การวิจัยทางจิตวิทยา
จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา
การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัส
จป772

จป800

รายวิชา
จิตวิทยาการปรึกษากลุม : ทฤษฎีและเทคนิค
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
จป781

จป800

รายวิชา
ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 1
วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
3
3
12

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
จป782
จป800

รายวิชา
ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3
6

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัส
จป800

รายวิชา
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิต
3
3

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน
จป501 การเรียนรูและทักษะพื้นฐานในจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC501 Learning and Basic Skills in Counseling
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึ ก ษาองค ป ระกอบต า ง ๆ ทางด า นทฤษฏี แ ละหลั ก เกณฑ ที่ มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ทั ก ษะและการปฏิ บั ติ ง านจิ ต วิ ท ยา
การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยเนนการนําทฤษฎีการเรียนรูและผลงานวิจัยใหม ๆ มาประยุกตใชในการสรางความพรอม และ
ฝกทักษะตาง ๆ ในการปรึกษา
จป502 จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ
3 หนวยกิต
PC502 Developmental Psychology and Personality
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาพัฒนาการทางสรีรวิทยา จิตวิทยา และบุคลิกภาพของมนุษยในวัยตาง ๆ และบริบทตางๆ ทางสังคม ทั้งนี้เปน
พฤติกรรมที่พัฒนามาอยางปกติและอปกติ โดยนําผลการคนควาวิจัยและทฤษฎีมาวิเคราะหเปรียบเทียบและประเมิน เพื่อ
ประยุกตใชอยางเหมาะสมกับการพัฒนามนุษย
วิชาบังคับ
จป612 สถิติประยุกตที่ใชในพฤติกรรมศาสตร
3 หนวยกิต
PC612 Applied Statistics in Behavioral Science
ศึกษาวิธีการรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การแจกแจงความนาจะเปนขั้นพื้นฐาน การสุมตัวอยาง การตั้งและ
ทดสอบสมมติฐาน การหาสัมประสิทธิ์การถดถอย สหสัมพันธเชิงเสน สหสัมพันธอันดับ สหสัมพันธหลายชั้น ที-เทสต
การวิเคระหความแปรปรวน และสถิตินันพาราเมตริก รวมทั้งการทดสอบความมีนัยสําคัญโดยวิธีตาง ๆ
จป613 การประเมินที่ใชในจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC613 Assessment in Counseling
วิชาบังคับกอน : จป612
ศึกษาแบบทดสอบ การเลือก การฝกใช และการวิเคราะหแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการประเมินทางดานอาชีพ
เชาวนปญญา บุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ ความถนัด และการปรับตัวของผูรับการปรึกษา
จป614 การวิจัยทางจิตวิทยา
3 หนวยกิต
PC614 Psychology Research
วิชาบังคับกอน : จป612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาระเบียบวิจัยทางจิตวิทยา โดยเนนการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา วิเคราะหงานวิจัยที่ทํามาแลว ฝกเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย และฝกทําวิจัยในหัวขอที่สนใจ

จป661 จรรยาบรรณสําหรับจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC661 Ethical Issues in Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : จป671 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาแนวความคิด ประเด็นปญหา และตัวอยางของจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา
และการใหบริการดานมนุษยบริการ ความสัมพันธ และความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพนี้ ตอผูมารับการปรึกษา ผูรวม
อาชีพ ผูรวมงาน สถาบันและสังคม
จป662 พัฒนาการทางอาชีพ
3 หนวยกิต
PC662 Career Development
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพของบุคคล ลักษณะสําคัญของอาชีพแตละแขนง การเอื้ออํานวย
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลใหตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง เรียนรูทักษะในการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงการ
ใหบริการจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพ
จป671 ทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC671 Theories in Counseling
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษากลุมทฤษฎีตาง ๆ ในการใหคําปรึกษาทางจิตวิทยา เพื่อสามารถนํามาประยุกตใชในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล ตลอดจนเพื่อแกไขพฤติกรรมและปญหาไดอยางเหมาะสม
จป672 กระบวนการจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC672 Process in Counseling
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาเรียนรูและฝกฝน วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค และความตอเนื่องในการใหการปรึกษาทางจิตวิทยา
อยางมีประสิทธิภาพ
จป771 การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC771 Supervised Practicum in Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : จป672 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษาในการปฏิบัติงาน และฝกปฏิบัติการใชทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริการการปรึกษา ในสถานการณจริงและสภาพสมมติ รวมทั้งการศึกษาเฉพาะกรณี
จป772 จิตวิทยาการปรึกษากลุม : ทฤษฎีและเทคนิค
3 หนวยกิต
PC772 Group Counseling : Theories and Techniques
วิชาบังคับกอน : จป672 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาลักษณะของกระบวนการกลุม การจัดกลุม บทบาทของผูนํา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลในกลุม รวมทั้งทฤษฎีเทคนิคและทักษะที่ใชในการดําเนินการบริการปรึกษา

จป781 ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 1
3 หนวยกิต
PC781 Internship in Counseling Psychology 1
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : สอบผานการสอบประมวลวิชาและไดรับอนุมัติจากสาขา
ปฏิบัติงานดานจิตวิทยาการปรึกษาตามสถาบันตาง ๆ โดยเนนตามลักษณะงานตามสาขาวิชาเลือกของนักศึกษาใหมี
ความชํานาญเฉพาะดานที่นักศึกษาสนใจ ภายใตคําแนะนําและการนิเทศของหัวหนาหนวยงานและอาจารยที่ปรึกษา
3 หนวยกิต
จป782 ฝกงานดานจิตวิทยาการปรึกษา 2
PC782 Internship in Counseling Psychology 2
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : สอบผานการสอบประมวลวิชาและไดรับอนุมัติจากสาขา
ปฏิบัติงานดานจิตวิทยาการปรึกษาตามสถาบันตาง ๆ โดยเนนตามลักษณะงานตามสาชาวิชาเลือกของนักศึกษาใหมี
ความชํานาญเฉพาะดานที่นักศึกษาสนใจ ภายใตคําแนะนําและการนิเทศของหัวหนาหนวยงานและอาจารยที่ปรึกษา
วิชาบังคับเลือก
จป663 การพัฒนาตนเองและความสามารถในวิชาชีพ
3 หนวยกิต
PC663 Personal and Professional Development
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาในการวิเคราะหพฤติกรรมและบุคลิกภาพของตนเอง การใชแบบทดสอบ
ฝกบันทึกและสังเกตพฤติกรรมตางๆ เพื่อชวยในการเขาใจตนเอง การปรับปรุงแกไขและควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไป
อยางเหมาะสม
จป664 จิตวิทยาของชาวตะวันออกและตะวันตก : การประยุกตใชในจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
PC664 Eastern and Western Psychology : Application in Counseling
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาเปรียบเทียบหลักปรัชญาพื้นฐานของแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตของชาวตะวันตกกับตะวันออก หลักการเรียนรู
และการพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณ การนําความรูมาใชใหเหมาะกับคนในสังคมไทย
จป761 สัมมนาหัวขอทางจิตวิทยาการปรึกษาปจจุบัน
PC761 Seminar on Current Issues in Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : จป772 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
อภิปราย วิเคราะหปญหา และศึกษางานวิจัยทางดานการปรึกษาและปญหาที่สําคัญในปจจุบัน

3 หนวยกิต

วิชาเลือก
จป607 จิตวิทยาการศึกษาขั้นสูง
3 หนวยกิต
PC607 Advanced Educational Psychology
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีและการประยุกตหลักทฤษฎีทางจิตวิทยามาใชในกระบวนการของการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอน
โดยเนนทฤษฎีการเรียนรู แรงจูงใจ และพัฒนาการทางปญญา รวมทั้งผลการวิจัยทางจิตวิทยาการศึกษา

จป608 จิตวิทยาความแตกตางของบุคคลและกลุม
3 หนวยกิต
PC608 Differential Psychology
วิชาบังคับกอน : จป612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาความแตกตางของบุคคลทางดานเชาวนปญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัด บุคลิกภาพ ความสนใจ คานิยม
และความแตกต า งระหวางกลุม ทางด า นอายุ เชื้ อ ชาติ เพศ ชนชั้ น ของสัง คม รวมทั้ งศึ กษาองค ป ระกอบต า งๆ ที่ ทํ าให เ กิ ด
ความแตกตาง
จป618 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
3 หนวยกิต
PC618 Application of Computer Packages for Psychological Research
วิชาบังคับกอน : จป612 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาและฝกฝนความรูความชํานาญเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อใชในการประมวลและวิเคราะหขอมูล การเตรียม
ขอมูลสําหรับคอมพิวเตอร ตัวอยางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
จป626 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคม
3 หนวยกิต
PC626 Psychology for Social Behavior
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาบุคลิกภาพ โครงสรางและพลวัตของกลุมขนาดเล็ก รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมและคานิยมของกลุม การรวมตัว
เปนปจเจกกลุม กระบวนการกลุมที่มีสัมพันธกับบุคลิกภาพและบทบาทของสมาชิกในกลุม ลักษณะพฤติกรรมสังคมของสมาชิก
ที่ไดรับอิทธิพลจากกลุม เชน พฤติกรรมคลอยตาม พฤติกรรมเลียนแบบ
จป627 พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย
3 หนวยกิต
PC627 The Socio-Cultural Context of Human Behavior
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมของมนุษย เนนการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูตนเองและผูอื่น
ความกดดันของกลุมและการคลอยตามกลุม แบบแผนและการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบน บทบาทและคานิยมทางสังคม การวาง
เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
จป628 พื้นฐานจิตวิทยาชุมชน
3 หนวยกิต
PC628 Foundation of Community Psychology
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี พัฒนาการ แนวโนม และความกาวหนาของวิชาจิตวิทยาชุมชน ความเกี่ยวของกับวิชาการแขนง
อื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาในสหรัฐอเมริกา และการนําหลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชนมาประยุกตใชในสังคมไทย ใน
แขนงวิชาการตาง ๆ อาทิ ดานการสาธารณสุข การปองกัน การสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต สังคม อุตสาหกรรม
และอื่น ๆ พรอมทั้งศึกษาเทคนิคการฝกอบรมและหลักการแกปญหาในแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

จป667 การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
3 หนวยกิต
PC667 Developing Academic Competency
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎี องคประกอบสําคัญของการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในระดับสูง โดยศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา
เพื่อนํามาประยุกตใชเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การรวบรวมขอมูล เชน การบันทึก การคนควา การวิเคราะหขอมูลจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจับประเด็น การเขียนรายงานทางวิชาการ การวางแผนเวลาเรียน การคลายความวิตกกังวล และความกดดัน
รวมทั้งการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานดานวิชาการและวิชาชีพ
จป668 การจัดการกับภาวะความเครียด
3 หนวยกิต
PC668 Stress Management
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาองคประกอบที่ทําใหเกิดความเครียด หลักพื้นฐานและขั้นตอนในการแกไขภาวะความเครียดใหสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทั้งในดานสวนตัวและอาชีพ
จป676 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนวในโรงเรียน
3 หนวยกิต
PC676 Counseling and Guidance in School Setting
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาการใชวิธีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กใน
โรงเรียน
จป677 จิตวิทยาการปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว
3 หนวยกิต
PC677 Family Counseling
วิชาบังคับกอน : จป671 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีของระบบครอบครัว ลักษณะความสัมพันธ ปญหาและความตองการของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
ทักษะที่ใชในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับครอบครัว
จป686 สุขภาพจิต
3 หนวยกิต
PC686 Mental Health
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาองคประกอบที่มีผลกระทบตอสุขภาพจิตเพื่อหาแนวทางปองกัน และแกไข รวมทั้งการวิเคราะหและพัฒนา
สุขภาพจิต
จป687 เด็กที่มีลักษณะพิเศษขั้นสูง
3 หนวยกิต
PC687 Advanced Studies of Exceptional Children
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ อันไดแก เด็กที่มีความบกพรองตาง ๆ ทางรางกาย เปนตนวา ทางการไดยิน ทางการพูด
ทางการเห็น ทางการเคลื่อนไหว เด็กที่เปนโรคทางระบบประสาทบางชนิด เด็กปญญาออน เด็กที่มีสติปญญาเดนเปนพิเศษ
ผูเรียนจะตองเขียนรายงานเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย ที่มีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการทางดานนี้ โดยกลาวถึง
สาเหตุทางดานจิตวิทยา การวินิจฉัยและการปฏิบัติตอเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม รวมทั้งตองมีรายงานการศึกษากรณีเฉพาะอีก
อยางนอย 1 ราย

จป728 ปญหาสังคมและการปรับตน
3 หนวยกิต
PC728 Social Problems and Adjustment
เงื่อนไขการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาสาเหตุและปญหาของสังคม อิทธิพลของสถาบันตาง ๆ ในสังคมที่เปนตัวแปรทําใหเกิดปญหาทางจิตวิทยาใหกับ
สมาชิกในสังคม รวมทั้งขอเสนอแนะวิธีปองกันการเกิดปญหา เพื่อใหสามารถปรับตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
จป766 การวางแผนอาชีพ
3 หนวยกิต
PC766 Career Planning
วิชาบังคับกอน : จป662 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาการวางแผนเกี่ยวกับความกาวหนาในการทํางานของบุคคลในองคกร วิธีการเพิ่มพูนความสามารถและการเตรียม
บุค คลใหพรอ มในการรับ หน าที่ แ ละงานใหม การเพิ่ มประสิทธิภ าพในการทํ างาน การจัด ตํ า แหน งงานตามความถนัด และ
ความสามารถของบุคคล
จป767 แหลงขอมูลดานอาชีพ
3 หนวยกิต
PC767 Career Resources
วิชาบังคับกอน : จป662 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาการจัดตั้งและการวางแผนระบบศูนยขอมูลทางดานอาชีพ การนําขอมูลมาใชในการบริการปรึกษาทางอาชีพ
ทางการศึกษา ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ฝกฝนการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนําความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีมาใชในศูนยขอมูลทางดานอาชีพ
จป776 ไบโอฟดแบคกับปฏิบัติการทางจิตวิทยา
3 หนวยกิต
PC776 Biofeedback in Psychological Practice
วิชาบังคับกอน : จป772 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
การใชไบโอฟดแบคชวยในการฝกคลายความเครียด และลดภาวะความกดดันตาง ๆ อันเปนผลตอการทํางานของรางกาย
และจิตใจ
จป778 การบริหารงานบุคลากรและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
3 หนวยกิต
PC778 Administration in Personal and Counseling Services
วิชาบังคับกอน : จป772 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
เรียนรูลักษณะการบริการปรึกษา การจัดตั้งและบริหารหนวยงานใหบริการปรึกษา การวางแผนงานและจัดบริการภายใน
ศูนยและชุมชน รวมทั้งฝกเขียนโครงการในการจัดบริการ
จป786 พฤติกรรมผิดปกติ
3 หนวยกิต
PC786 Behavior Disorders
เงื่อนไขในการจดทะเบียนเรียน : ไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับประเภท สาเหตุ การวินิจฉัย การรักษา และการปองกันการเกิดของพฤติกรรมที่ผิดปกติ

จป787 จิตวิทยาของคนอปกติขั้นสูง
3 หนวยกิต
PC787 Advanced Studies of Abnormal Psychology
วิชาบังคับกอน : จป786 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมอปกติและสาเหตุของพฤติกรรมอปกติ ในแงศึกษากรณีและการทดลองในหนวยงานจิตเวช
จป796 จิตบําบัดขั้นสูง
3 หนวยกิต
PC796 Advanced Psychotherapy
วิชาบังคับกอน : จป787
ศึกษาเทคนิค ทฤษฎีและฝกทักษะในดานการบําบัดรักษาทางจิตชนิดตางๆ ทั้งรายบุคคลและกลุม ครอบคลุมวัยเด็ก
และวัยผูใหญ บําบัดรักษาพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน รวมทั้งวิเคราะหวิจัยในเรื่องจิตบําบัด
จป797 จิตบําบัดเชิงวิเคราะห
3 หนวยกิต
PC797 Psychoanalytically Oriented Psychotherapy
วิชาบังคับกอน : จป787 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
ศึกษาทฤษฎีและวิธกี ารรักษาทางจิตชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห โดยเนนภาคปฏิบัติ ฝกจิตบําบัดรายบุคคลกับผูปวยทาง
จิตเวช รวมทั้งเขียนและเสนอรายงานจากการปฏิบัติ
จป798 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพฤติกรรมบําบัด
3 หนวยกิต
PC798 Behavior Modification and Therapy
วิชาบังคับกอน : จป787 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
วิเคราะหทฤษฎีการเรียนรูและงานวิจัยทางดานพฤติกรรมศาสตร เพื่อนํามาประยุกตใชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาพฤติกรรม การบําบัดรักษาพฤติกรรมที่เปนปญหาของมนุษย
วิทยานิพนธ
จป800 วิทยานิพนธ
PC800 Thesis

12 หนวยกิต

