
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา จิตวิทยา 
(หลักสูตรใหม)  ฉบับป พ.ศ. 2547  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

1.1  ภาษาไทย  :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.2  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Arts  Program in  Psychology 

 
2. ชื่อปริญญา 

2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 
   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts (Psychology) 
 2.2  ชื่อยอภาษาไทย  :  ศศ.บ.(จิตวิทยา) 
   ชื่อยอภาษาอังกฤษ :  B.A. (Psychology) 

 
3.   หนวยงานรับผิดชอบ 
 3.1  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับผิดชอบงานดานบริหารและธุรการ 

3.2 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับผิดชอบ 
        งานดานวิชาการ 

 
4.    วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1  ปณิธาน 
 คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูรอบรูและลึกซ้ึงในศิลปวิทยาการ มีทักษะและ 
สามารถประยุกตศิลปวิทยาการสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จรรยาและศรัทธาใน 
อาชีพ ในฐานะผูท่ีจะเปนบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย 

4.2 ปรัชญา 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความมุงม่ัน 

ท่ีจะจัดการศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนแหลงคนควาวิจัย และพัฒนา
องคความรูทางจิตวิทยา ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความชํานาญในวิชาชีพจิตวิทยา  สามารถ    คนควาและ
วิเคราะหความรู มีทักษะการคิด ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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 4.3  วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความชํานาญทางจิตวิทยาอยางมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถคนควา วิจัย พัฒนาและเช่ือมโยงองคความรูทางจิตวิทยากับ

ศาสตรอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. กําหนดการเปดสอน 
  ภาคการศึกษาตน   ปการศึกษา 2547 
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

6.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรอ่ืนท่ีกระทรวง 
         ศึกษาธิการเทียบเทา 
6.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
7.    การคัดเลือกผูเขาศึกษา   

7.1 คัดเลือกจากผูสมัครผานระบบการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ 
        สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.2    คัดเลือกจากผูสมัครสอบโควตาพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร      

 
8.     ระบบการศึกษา   

8.1 การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค 
8.2 การคิดหนวยกิต 

8.2.1 รายวิชาบรรยาย   1  หนวยกิต  เทากบั  1  คาบตอสัปดาห 
8.2.2 รายวิชาฝกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ  1  หนวยกติ  เทากับ 2 หรือ 3  คาบตอ 

 สัปดาห 
     8.2.3  รายวชิาฝกงานหรือฝกภาคสนาม  1 หนวยกิต  เทากับ 3 – 6 คาบตอสัปดาห 

 ในแตละรายวชิากําหนดเกณฑในการคํานวณหนวยกิตจาก   จํานวนคาบบรรยาย   
( บ )  คาบปฏิบัติ ( ป )   และคาบท่ีนักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน ( น )  ตอ 1 สัปดาหแลว
หารดวย 3    ซ่ึงมีวิธีคิด  ดังนี ้
    จํานวนหนวยกิต        =        บ + ป + น 
                                                                                              3 
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            การเขียนหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ ประกอบดวยตัวเลขส่ีตัวคือ   
1. เลขตัวแรกอยูนอกวงเล็บ     เปนจํานวนหนวยกิตของรายวิชานัน้    
2. เลขตัวท่ีสอง  สาม  และส่ี     อยูในวงเล็บบอกโดย 

2.1    ตัวท่ีสองบอกจํานวนคาบบรรยาย / สัปดาห     
2.2    ตัวท่ีสามบอกจํานวนคาบปฏิบัติ / สัปดาห  
2.3    ตัวท่ีส่ีบอกจํานวนคาบศึกษานอกเวลา / สัปดาห   

เชน   2(2-0-4)    เลข  2  นอกวงเล็บหมายถึง  จํานวนหนวยกติ   ตัวเลขในวงเล็บ  เลข  2  หมายถึง  
จํานวนคาบบรรยาย  เลข  0  หมายถึง  จํานวนคาบปฏิบัติ  และ  เลข  4  หมายถึง  จํานวนคาบท่ี       
นักศึกษาตองศึกษาดวยตนเองนอกเวลาเรียน                                                                
 
9.    ระยะเวลาการศึกษา  

9.1 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  4   ปการศึกษา 
9.2 ระยะเวลาท่ีใหศึกษาไดอยางมากไมเกนิ  8  ปการศึกษา 

 
10. การลงทะเบียนเรียน  
 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต   พ.ศ. 2537  และ / หรือ ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง  โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได
ไมนอยกวา 12  หนวยกิต  และไมเกิน  22  หนวยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  สวนในภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9 หนวยกิต  ยกเวนกรณีท่ีนักศึกษาเหลือจํานวนหนวยกิตตาม
หลักสูตรนอยกวา  12  หนวยกิตใหลงทะเบียนเรียนไดตามจํานวนหนวยกิต     ท่ีเหลือ 
 
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา   

11.1  การวัดผลการศึกษา 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  

2537   และ / หรือท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภายหลัง 
 11.2   การสําเร็จการศึกษา 

 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาตองสอบได 
หนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135 หนวยกิต    และไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00   
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12. อาจารยผูสอน 
 12.1     อาจารยประจํา    

 
ช่ือ – สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตรใหม 
อาจารย ดร.  
      กานดา  พูพุฒ 

- ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ  
   แนะแนว) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Ph.D. (Educational and  
  Counseling Psychology) 
  University of Missouri, U.S.A. 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
- จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
- การปองกันเชิงจิตวิทยาชุมชน  
- การประเมินชุมชนและการวางแผน

โครงการ 
- การทดสอบเพ่ือการแนะแนว   
งานวิจัย 
- การพัฒนากลวิธีเสริมสรางศักยภาพ

ในการเอาชนะอุปสรรคของ 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

         นครปฐม คณะศึกษาศาสตร  
          มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

12  
 

6-10  
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.  
     นวลฉวี   ประเสริฐสุข 

- ค.บ. (การสอนเคมี) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการ 
   แนะแนว) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วท.ด. (พฤติกรรมศาสตร) 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   ประสานมิตร 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
- กระบวนการกลุมสัมพันธ 
งานวิจัย 
- การสํารวจปญหาการปรับตัวของ       

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม  นครปฐม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526. 

- การเปรียบเทียบผลปรับพฤติกรรม 
การมีสวนรวมในช้ันเรียนโดยใชการ
ควบคุมตนเองและการเสริมแรงจาก
ผูสอน นครปฐม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528. 

- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ศิลปากร นครปฐม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533. 

- การศึกษาขอมูลเพ่ือกําหนดทิศทาง
ของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543-2557) 
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2545. (ผูวิจัยรวม) 

 
 
 
 

8-10  
 

8-10         
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ช่ือ – สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตรใหม 
อาจารย ดร.  
     นงนุช  โรจนเลิศ 

-วท.บ. (คณิตศาสตร) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 
- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 
- กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
- จิตวิทยาพัฒนาการ  
งานวิจัย 
- การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
        มาตรการกระตุนการใชจายภาครัฐของ 
        จังหวัดนครปฐมปงบประมาณ 2542 

   นครปฐม หนวยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน        
   สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2542. 
   (ผูวิจัยรวม)     

10-12 
 

10-12 
 

  - พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย   
ศิลปากร นครปฐม  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.         
(ผูวิจัยรวม) 

- วิถีการตลาดทอง ถ่ิน และเศรษฐกิจชุมชน
ที่ผลิตสินคาเกษตรอินทรีย กรุงเทพฯ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
2546. 

  

รองศาสตราจารย 
     นันทิกา  แยมสรวล 

- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
  ประสานมิตร 
- ประกาศนียบัตรช้ันสูง 
   การแนะแนว 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- กศ.ม. (การแนะแนว) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
- จิตวิทยาวัยรุน 
- การใหคําปรึกษาเปนกลุม 
ตํารา 
- ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา      

แนะแนว (นครปฐม โครงการตําราและ
เอกสารคําสอน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525) 

-  การศึกษาเฉพาะกรณี  (นครปฐม          
โครงการตําราและเอกสารคําสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526) 

งานวิจัย 
- การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ

มาตรการกระตุนการใชจายภาครัฐของ
จังหวัดนครปฐมปงบประมาณ 2542 

       นครปฐม หนวยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
        สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2542                
        (ผูวิจัยรวม) 
 

8-10 
 

8-10 
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ช่ือ – สกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอนเฉล่ีย 
(ช่ัวโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 

ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตรใหม 
ผูชวยศาสตราจารย 
       ลิขิต  กาญจนาภรณ 

- ค.บ.  (การสอนภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ค.ม.  (จิตวิทยาการศึกษาและ 
   การแนะแนว) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- M.Ed. (Psychological Studies) 
  Monash University, Australia 

เอกสารการสอน 
- จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียน

การสอน นครปฐม โครงการตําราและ     
คําสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย   
ศิลปากร, 2545. 

- คูมือการสอนวิชาจิตวิทยาเบื้องตน        
พิมพครั้งที่ 8  นครปฐม โครงการตํารา
และคําสอน  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.   

ตํารา 
- สุขภาพจิต  พิมพครั้งที่ 2  (นครปฐม    

โครงการตําราและเอกสารคําสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542) 

- “ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการใหการ  
ปรึกษาแบบเกสตัลท”  ในทฤษฎีและแนว 

        ปฏิบัติในการใหการปรึกษา   (นนทบุรี :  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)   
        หนา 289-388. 

10-12 
 

10-12 
 

  งานวิจัย 
- การประเมินโครงการ โครงการพัฒนา 

ศักยภาพนิสิตนักศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย 
        ปงบประมาณ 2544  กรุงเทพฯ              
        ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545. 

  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
      สมทรัพย    สุขอนันต 

- ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 
- Ph.D. (Child Clinical  
  Psychology)  Seton Hall  
  University, U.S.A. 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
- จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
- ปญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน 
- ความบกพรองในการเรียนรู 
- จิตวิทยาอปกติ 
งานวิจัย 
- สภาพความพรอมของหนวยงานทาง

การศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2543.            
(ผูวิจัยรวม) 

 
 

8-10 
 

8-10 
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ช่ือ – สกุล 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระการสอนเฉล่ีย 

(ช่ัวโมง/สัปดาห/ปการศึกษา) 
ตําแหนงทางวิชาการ   ปจจุบัน หลักสูตรใหม 

รองศาสตราจารย ดร.  
     สุรพล พยอมแยม 

- กศ.บ. (ประถมศึกษา)              
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร 

- Cert. of Dynamics and 
Techniques of Supervision  
Ateneo de Manila 
University, Philippines 

- Cert. of Personnel 
Management Ateneo de 
Manila University, 
Philippines 

- M.A. (Educational 
Psychology) 
California State University, 
U.S.A. 

- M.A. (Social Psychology) 
University of the 
Philippines,Philippines 

- Ph.D. (Social Psychology) 
University of the 
Philippines, Philippines 

ตํารา 
- พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา 

(นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย             
ศิลปากร, 2543) 

- จิตวิทยาอุตสาหกรรม  (กาญจนบุรี : สหาย
พัฒนาการพิมพ, 2543) 

- ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน 
(กาญจนบุรี : สหายพัฒนาการพิมพ, 2545) 

งานวิจัย 
- สภาพความพรอมของหนวยงานทาง

การศึกษาตอการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2543. (ผูวิจัย
รวม) 

- การเรียนรูทักษะทางสังคมของ 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  

       มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม :  
       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
       ศิลปากร, 2545. (หัวหนาโครงการ) 
 

12 
 

12 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
    สุรีรัตน  บุรณวัณณะ 

- กศ.บ. (ประวัติศาสตร)      
   วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  
- M.A. (School Guidance and    
  Counseling) Roosevelt  
   University, U.S.A. 
 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
- การแนะแนวเบื้องตน  
- ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ  
 
งานวิจัย 
- แนวคิดเก่ียวกับจุดมุงหวังในอนาคตของ

เยาวชนไทย นครปฐม คณะศึกษาศาสตร, 
2519. (ผูวิจัยรวม) 

- การสํารวจสุขภาพจิต นักศึกษา   
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  คณะ
ศึกษาศาสตร, 2523. (ผูวิจัยรวม) 

- รายงานการวิจัยการประเมินผล การ
ดําเนินงานโครงการมาตรการกระตุนการ
ใชจายภาครัฐของจังหวัดนครปฐม
ปงบประมาณ  
2542 นครปฐม หนวยพัฒนาเศรษฐกิจ  

        ชุมชน สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2542.   
        (ผูวิจัยรวม) 

8-10 
 

 

8-10 
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       12.2  อาจารยพิเศษ 
ช่ือ-ช่ือสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

อาจารยกมล  โพธิเย็น -  ศษ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1      
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-  กศ.ม.(ภาษาไทย)   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   ประสานมิตร 
-  กําลังศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    (จิตวิทยาการศึกษา) 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความทางวิชาการ 
- สอนอยางไรจึงจะใชผูเรียนเปนศูนยกลาง 
- เรียนรูเพ่ือรูรอบ 
- มาเปนครูมืออาชีพกันเถอะ 
 
ผลงานวิจัย 
- การศึกษาสาเหตุแหงพฤติกรรมกาวราวของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  
กรุงเทพฯ คณะครุศาสตร        จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543. 

- การศึกษาปจจัยที่แทจริงในการทุจริตสอบของ
นักศึกษาวิทยาเขตพณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2546. 

อาจารยฐิติมา  เวชพงศ -  ศษ.บ.(สังคมศึกษา)  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-  วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
ทศพร  ประเสริฐสุข 

- กศ.บ.(ชีววิทยา)  
  วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 
- น.บ.(นิติศาสตร)  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Cert. in Modern Trend of Counseling  
  Michigan State University, U.S.A. 
- Cert. in Counseling in School University of  
  western Australia, Australia 
- กศ.ม.(การแนะแนว)  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   ประสานมิตร 
- ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา)  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 
1.  จิตวิทยาการศึกษา 
2.  การทดสอบเพ่ือการแนะแนว 
 
บทความทางวิชาการ 
1. E.Q. กับการศึกษา 
2. จิตวิทยาการบริหาร 
3. จิตวิทยาการสอนงาน 
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ช่ือ-ช่ือสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร. 
ทิพาวดี  เอมะวรรธนะ 

-  ศศ.บ.(จิตวิทยา) เกียรตินิยม 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  M. Psych. (Clinical Psychology) 
-  Ph.D. (Counseling Psychology) 
   University of Missouri-Columbia  
   USA. 

 

รองศาสตราจารย ดร. 
ลัดดา  กิติวิภาต 

-  ค.บ.(การสอนภาษาไทย)  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการ 
   แนะแนว) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Ph.D. (Psychology) 

 

 
13.  จํานวนนกัศึกษา 

ช้ันปท่ี 
 

จํานวนนักศึกษา ( คน ) 

ป 2547 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 
ช้ันปท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 
14.   สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

14.1 สถานท่ี 
ใชอาคารคณะศึกษาศาสตร อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 14.2 อุปกรณการสอน 
  ครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 10 

15.  หองสมุด 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  มีหนังสือดาน  
จิตวิทยา  จํานวนประมาณ 844 เลม  (ภาษาไทย 466 เลม และภาษาอังกฤษ 378 เลม) และมี          วารสาร
ทางดานจิตวิทยา จํานวนประมาณ 8 รายการ (วารสารภาษาไทย 6 รายการ  และวารสารภาษาอังกฤษ 2 
รายการ) 
 นอกจากนั้นฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนได  ไดแก ฐานขอมูล JSTOR  ฐานขอมูลของ H.W. Wilson  
และฐานขอมูลทบวงมหาวทิยาลัยรวมกับ Thai LIS จํานวน 2 ฐานขอมูล 
 
16.    งบประมาณ   

16.1 ใชงบประมาณของคณะ ศึกษาศาสตร   
16.2      คาใชจายในการผลิตบัณฑิต เปนจํานวนประมาณ  58,000 บาท/คน/หลักสูตร 

 
17.    หลักสูตร 

17.1    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา                       135 หนวยกิต 
 17.2    โครงสรางหลักสูตร  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  32  หนวยกิต 
  - กลุมมนุษยศาสตร  จํานวนไมนอยกวา   4  หนวยกิต 
  - กลุมสังคมศาสตร  จํานวนไมนอยกวา   7  หนวยกิต 
  - กลุมภาษา   จํานวนไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
  - กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา 88  หนวยกิต 
   - กลุมวิชาเอก 
         - วิชาเอกบังคับ   จํานวน   55  หนวยกิต 
         - วิชาเอกเลือก   จํานวนไมนอยกวา 33  หนวยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา 15  หนวยกิต 
 
 17.3    รายวิชา    
 รหัสวิชากําหนดไวเปนเลข 6 หลัก  โดยแบงเลขออกเปนสองกลุม   กลุมละสามหลัก   
 1.    เลขสามหลักแรก     เปนเลขประจําหนวยงานที่รับผิดชอบรายวิชานัน้ ๆ    ดังนี ้
   080  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

449 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะอักษรศาสตร 
   461  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
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463 ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
464 ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
465 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ภาควิชาหลักสูตรและวิ ธีสอน                 

คณะศึกษาศาสตร 
   466  สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ ภาควชิาหลักสูตรและ 
     วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร  
   467  สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน    
                  คณะศึกษาศาสตร    

515 สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร 
517              สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควชิาคณิตศาสตร  

     คณะวิทยาศาสตร 
   554  คณะเภสัชศาสตร 
 2.    เลขสามหลักหลัง     เปนเลขบอกรหสัวิชาของสาขาวิชาจิตวิทยา   ดังนี ้
                  เลขตัวแรก     หมายถึง  ระดับช้ันปท่ีนักศึกษาปกติควรเรียนได  คือ 
                  1        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 1 
      2        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 2 
        3        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 3 
        4        =       ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ช้ันปท่ี 4 
     เลขตัวท่ีสองและสาม  หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 

 
 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จาํนวนไมนอยกวา 32  หนวยกิต  
 
วิชาบังคับ จํานวน  22 หนวยกิต 
กลุมวิชามนุษยศาสตร  จํานวน 2   หนวยกิต 
080 103   ตรรกวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 
                (Introduction to Logic) 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร  จํานวน 5  หนวยกิต  
080 127   จิตวทิยาเบ้ืองตน                                       2(2-0-4)  
                (Introduction to Psychology)  
080 128   จิตวทิยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
                (Developmental Psychology)   
080 139   พลศึกษา                                                  1(0-2-1)  
                (Physical Education)  
 
กลุมวิชาภาษา  จํานวน 15 หนวยกิต 
080 176   ภาษากับการส่ือสาร                                          3(3-0-6)  
                (Language and Communication) 
080 177   ภาษาอังกฤษ 1                                             3(2-2-5)  
                (English I)  
080 178   ภาษาอังกฤษ 2                                             3(2-2-5)  
               (English II) 
466 221   ภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาการ 1 3(3-0-6) 
                (English for Academic Purposes I) 
466 222  ภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาการ 2 3(3-0-6) 
               (English for Academic Purposes II)   
 
วิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา 2  หนวยกติ 
080 101   มนุษยกับการสรางสรรค                                      3(3-0-6)  
                (Man and Creativity)  
080 102   ปญหาทางปรัชญา                                            2(2-0-4)  
                (Problems in Philosophy)  
080 105   ปรัชญาพุทธศาสนา                                           2(2-0-4)  
                (Buddhist Philosophy)  
080 106   พุทธศาสนาในชีวติของคนไทย                                   2(2-0-4)  
                (Buddhism in Thai Life)  
080 107   ดนตรีวิจักษ                                                2(2-0-4)  
                (Music Appreciation)  
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080 114   ศิลปวิจักษ                                                 2(2-0-4)  
                (Art Appreciation) 
080 115   ศิลปะตะวันออก                                             2(2-0-4)  
                (Eastern Art) 
080 116   ศิลปะตะวันตก                                              2(2-0-4)  
                (Western Art)  
080 117   วรรณคดีวจิักษ                                             2(2-0-4)  
                (Literary Appreciation)  
080 118   วรรณกรรมไทยรวมสมัย                                       2(2-0-4)  
                (Contemporary Thai Literature)  
080 119   อารยธรรมตะวันออก                                         2(2-0-4)  
                (Eastern Civilization)  
080 121   อารยธรรมตะวันตก                                          2(2-0-4)  
                (Western Civilization)  
449 104   อารยธรรมไทย                                             3(3-0-6)  
                (Thai Civilization)  
 
กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
080 126   มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                          3(3-0-6)  
                (Man and His Environment)  
080 129   สังคมวิทยาเบ้ืองตน                                          2(2-0-4)  
                (Introduction to Sociology)  
080 130   มานุษยวิทยาเบ้ืองตน                                         2(2-0-4)  
                (Introduction to Anthropology)  
080 133   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                                  2(2-0-4)  
                (Economics in Everyday Life)  
080 135   กฎหมายกับสังคม                                            2(2-0-4)  
                (Law and Society)  
080 138   ภูมิศาสตรประเทศไทย                                        3(3-0-6)  
                (Geography of Thailand)  
080 140   กีฬาศึกษา                                                 2(1-2-3)  
                (Sport Education)  
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080 141   หลักนันทนาการ                                             1(1-0-2)  
                (Principles of Recreation)  
080 142   การอยูคายพกัแรม                                           1(1-0-2)  
                (Camping)  
449 106   การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม                              2(2-0-4)  
                (Conservation of Resources and Environment)  
464 101   เทคนิคการคนควาวิทยาการ                                    2(2-0-4)  
                (Techniques in Researching Academic Resources) 
 
กลุมวิชาคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
080 152 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 (General Mathematics) 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 (Environmental Pollutions) 
517 302 ไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 1 3(2-2-5) 
 (Microcomputer Applications I) 
517 303 ไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 2 3(2-2-5) 
 (Microcomputer Applications II) 
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Herbal Medicines) 
554 103 มนุษยกับสารพิษ 3(3-0-6) 
 (Man and Toxic Substances) 
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Food for Health) 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
      กลุมวิชาเอก   จํานวนไมนอยกวา 88  หนวยกิต  
      วิชาเอกบังคับ    จํานวน  55 หนวยกิต  

463 102 สุขภาพจิต 
(Mental Health) 

3(3-0-6) 

463 103 ประวัติจิตวิทยา 
(History of Psychology) 

2(2-0-4) 
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463 105 การรับรู 
(Perception) 

2(2-0-4) 

463 203 จิตวิทยาสังคม 
(Social Psychology) 

3(3-0-6) 

463 204 จิตวิทยาอปกติ 
(Abnormal Psychology) 

3(3-0-6) 

463 205 สรีรจิตวิทยา 
(Physiological Psychology) 

3(3-0-6) 

463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
(Psychology of Personality) 

3(3-0-6) 

463 207 การจูงใจ 
(Motivation) 

3(3-0-6) 

463 208 จิตวิทยาการเรียนรู 
(Psychology of Learning) 

3(3-0-6) 
 

463 209 เทคนิคการใหการปรึกษา 
(Techniques of Counseling) 

3(2-2-5) 
 

463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบ้ืองตน 
(Introduction to Psychological Testing) 

3(3-0-6) 

463 301 การวิจัยพฤติกรรมเบ้ืองตน 
(Introduction to Behavioral Research) 

3(3-0-6) 

463 302 สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
(Statistics for Psychological Research) 

3(2-2-5) 

463 305 จิตวิทยาการทดลองเบ้ืองตน 
(Introduction to Experimental Psychology) 
 

3(2-2-5) 

463 306 ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา  
(Ethical Issues in Professional Psychology) 

2(2-0-4) 

463 401 การวิจัยรายบุคคล 
(Individual Research) 

4(0-8-4) 

463 402 สัมมนาจิตวิทยา 
(Seminar in Psychology) 
 

3(2-2-5) 
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463 403 การฝกงานจิตวิทยา 
(Practicum in Psychology) 

6(0-12-6) 

 
        วิชาเอกเลือก   จํานวนไมนอยกวา  33 หนวยกิต  

463 104 กลุมสัมพันธ 
(Group Dynamics) 

3(3-0-6) 

463 106 จิตวิทยาเด็ก 
(Child Psychology) 

3(3-0-6) 

463 107 จิตวิทยาวัยรุน 
(Adolescent Psychology) 

3(3-0-6) 

463 108 จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ 
(Psychology of Adulthood and Old Age) 

3(3-0-6) 

463 109 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
(Psychology of Exceptional Children) 

3(3-0-6) 

463 111 จิตวิทยาสภาวะแวดลอม 
(Environmental Psychology) 

3(3-0-6) 

463 112 จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม 
(Psychology of Moral  Development) 

3(3-0-6) 

463 113 จิตวิทยาสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
(Psychology of Interpersonal Relations) 

3(3-0-6) 

463 114 จิตวทิยาครอบครัว 
(Family Psychology) 

3(3-0-6) 

463 115 จิตวิทยาความแตกตางระหวางเพศ 
(Psychology of  Gender Differences) 

3(3-0-6) 

463 116 จิตวิทยาการกีฬา 
(Sport Psychology) 

3(3-0-6) 

463 117 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
(Gifted  Children) 

3(3-0-6) 

463 211 การใหการปรึกษาเปนกลุม 
(Group  Counseling) 

3(2-2-5) 

463 212 การปรับพฤติกรรม 
(Behavior Modification) 

3(3-0-6) 
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463 213 ปญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน 
(Behavioral Problems of Children and Adolescents) 

3(3-0-6) 

463 214 จิตวิทยาประยุกต 
(Applied Psychology) 

3(3-0-6) 

463 215 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
(Industrial and Organizational Psychology) 

3(3-0-6) 

463 216 จิตวิทยาผูบริโภค 
(Consumer Psychology) 

3(3-0-6) 

463 217 สวัสดิภาพเด็กเชิงจิตวิทยา 
(Psychological Aspects in Child Welfare) 

3(3-0-6) 

463 218 ความบกพรองในการเรียนรู 
(Learning Disabilities) 

3(3-0-6) 

463 219  การอานเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา 
(Readings for Psychological Studies) 

3(3-0-6) 

463 303 การประเมินทางจิตวิทยา 1 
(Psychological Assessment I) 

3(3-0-6) 

463 304 การประเมินทางจิตวิทยา 2 
(Psychological Assessment II) 

3(3-0-6) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต   
         ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรไดตามความสนใจไม
นอยกวา 15  หนวยกิต   
 คณะศึกษาศาสตรไดเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเลือกเรียนตามความ    
สนใจ ดังตอไปนี้ 
 463  110   การพัฒนาตน       2(2-0-4) 
   (Self Development) 
 
 463  220   ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ    2(2-0-4) 
   (Educational and Occupational Information) 
 463  221   การศึกษาเฉพาะกรณี      2(1-2-3) 
  (Case Study) 
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 463  222   อาชีพศึกษาเบ้ืองตน      2(2-0-4) 
   (Introduction to Career Education) 
  464  102  โภชนาการ       2 (2-0-4) 
  (Nutrition) 
  464  103  ศิลปะประดิษฐ      2(1-3-2)  
  (Utilitarian Arts)  

464  104   อัตลักษณศึกษา      3(3-0-6)  
              (Identity Studies) 
 464  201   ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา    2(2-0-4) 
  (Issues and Trends in Education) 
  464  216  การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา     2(1-2-3) 
                    (Meditation for Wisdom) 

465  257    การพูดในโอกาสตาง ๆ      2 (2-0-4) 
              (Speech for Specific Purposes) 

465  258   การเขียนเพื่อการส่ือสาร     2(2-0-4) 
              (Writing for Communication) 

466  100   ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ       2(2-0-4) 
   (English for Recreation)  
 466  205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน     2(2-0-4) 
              (English in Mass Media) 
 466  231   การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ    2(2-0-4) 
              (English Reading for Academic Purposes) 
 466  320   การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ     2(2-0-4)             
 (English Presentation) 
 466  386  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน  2(2-0-4) 
                    (English for Examination Preparation and Job Applications) 
 467  253  ชุมชนศึกษา       3(2-2-5) 
              (Community Studies) 
 467  264  ธรรมปฏิบัติ       2(1-2-3) 
                   (Dharma Practice) 
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17.4 แผนการเรียน 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
080 127 จิตวิทยาเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
080 139 พลศึกษา 1(0-2-1) 
080 176 ภาษากับการส่ือสาร 3(3-0-6) 
080 177 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 

………….. เลือกศึกษาท่ัวไป 6-7 
 รวม 17-18 

 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
080 178 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
463 102 สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
463 103 ประวัติจิตวิทยา 2(2-0-4) 
463 105 การรับรู 2(2-0-4) 

…………..  เลือกศึกษาท่ัวไป 3-4 
………….. เลือกเสรี 2-3 

 รวม 17-19 

 



 20 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
466 221 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 3(3-0-6) 

463 203 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

463 204 จิตวิทยาอปกติ 3(3-0-6) 

463 205 สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 

463 206 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

………….. เลือกวิชาเอก 3 

………….. เลือกเสรี 2 

 รวม 20 

 
 
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
466 222 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2 3(3-0-6) 
463 207 การจูงใจ 3(3-0-6) 

463 208 จิตวิทยาการเรียนรู 3(3-0-6) 

463 209 เทคนิคการใหการปรึกษา 3(2-2-5) 

463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

………….. เลือกวิชาเอก 3 

………….. เลือกเสรี 4 

 รวม 22 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
463 301 การวิจัยพฤติกรรมเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
463 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 

………….. เลือกวิชาเอก 12 

………….. เลือกเสรี 4 

 รวม 22 

 
 
 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
463 305 จิตวิทยาการทดลองเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
463 306 ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา 2(2-0-4) 

………….. เลือกวิชาเอก 12 

………….. เลือกเสรี 3 

 รวม 20 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
463 401 การวิจัยรายบุคคล 4(0-8-4) 
463 402 สัมมนาจิตวิทยา 3(2-2-5) 

   
   

 รวม 7 

 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหนวยกติ 
463 403 การฝกงานจิตวิทยา 6(0-12-6) 

   
   
   

 รวม 6 
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17.5 คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

080 101 มนุษยกับการสรางสรรค       3(3-0-6) 
 (Man and Creativity) 

ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับส่ิงแวดลอม การ
ดํารงอยูของจักรวาล โลก และมวลมนุษยอันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคตอบุคคล 
และพลังรวมในการจรรโลงความเปนมนุษยท้ังท่ีเปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความ
เช่ือถือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติและสังคมที่เอ้ือตอการสรางสรรคทางศิลปะ  
ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ังนี้ ใหศึกษาตัวอยางท่ีสําคัญ 
ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยท้ังในอดีตและปจจุบันรวมท้ังขอขัดของและอุปสรรคท่ี
มีตอการสรางสรรคในการสอนควรใชอุปกรณท้ังท่ีเปนรูปของเอกสารและโสตทัศนูปกรณ 

   
080 102 ปญหาทางปรัชญา        2(2-0-4) 
 (Problems in Philosophy) 

ศึกษาปญหาทางปรัชญาท่ีนักปรัชญาท้ังตะวันตกและตะวันออกแตละสมัยสนใจ เชน ปญหา
เร่ืองตัวตน  จิต  สสาร  ปญหาเกี่ยวกับเสรีภาพความสัมพันธระหวางความจริงกับความรู
บทบาทของประสบการณและเหตุผลในการหาความรู ปญหาความหมายและจุดหมายของ
ชีวิต ปญหาการ   ตัดสินความดีความงาม  ความยุติธรรมและอยุติธรรม  เปนตน 

 
080 103 ตรรกวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
 (Introduction to logic) 

ศึกษาความหมายและขอบขายของวิชาตรรกวิทยา ความสัมพันธระหวางตรรกวิทยากับ
ปรัชญาและศาสตรอ่ืน ๆ ลักษณะการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเพื่อวิเคราะหและตีคา 
การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน และในศาสตรตาง ๆ ท้ังในแงนิรนัย (Deduction) และอุปนัย 
(Induction) 

 

080 105 ปรัชญาพุทธศาสนา        2(2-0-4) 
  (Buddhist Philosophy) 

ศึกษาปรัชญาพุทธศาสนาท่ัว ๆ ไป  ท้ังทางนิกายเถรวาท และอาจริยวาท  โดยเนนเร่ือง
ไตรสิกขา ไตรลักษณ กรรมกับสังสารวัฏ ความสัมพันธระหวางปริยัติและปฏิบัติ ความ
แตกตางระหวาง    เถรวาท และอาจริยวาท และแนวทางปฏิบัติของแตละนิกาย 
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080 106 พุทธศาสนาในชีวิตของคนไทย      2(2-0-4) 
  (Buddhism in Thai Life) 

ศึกษาพุทธศาสนาท้ังท่ีเปนหลักพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติท่ีปะปนกับศาสนาอ่ืนและความ
เช่ือถืออ่ืน ๆ อิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีตอชาวไทยในดานตาง ๆ โดยเนนหลักคําสอนท่ีมี
ผลตอการดําเนินชีวิตและธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา 

 
080 107 ดนตรีวิจักษ         2(2-0-4) 
 (Music Appreciation) 

ศึกษาองคประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ตางประเทศท่ีสําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตาง ๆ รวมท้ังดนตรีพื้นบาน 
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอ่ืน  
ท้ังนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย และตางชาติใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได  

 
080 114 ศิลปวิจักษ         2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 

ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความ
สํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะ จากตัวอยางศิลปกรรมท้ังในอดีต และปจจุบัน 
บทบาทของทัศนศิลปในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ท้ังตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการแสดงออก ท้ังนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปท่ีมีตอการดํารงชีวิตของ
คนไทย 

 
080 115 ศิลปะตะวันออก        2(2-0-4) 
 (Eastern Art) 

ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันออก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออก
ทางศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันออก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ี
เปน           ศิลปกรรมบริสุทธ์ิ และศิลปกรรมประยุกต ท้ังในสวนท่ีสะทอนใหเห็น
เอกลักษณของคนตะวันออกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาบทบาท และวิวัฒนาการ
ของศิลปะไทยในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของศิลปะตะวันออก 
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080 116 ศิลปะตะวันตก        2(2-0-4) 
 (Western Art) 

ศึกษาแนวความคิดหลักในศิลปะตะวันตก โดยเนนความสัมพันธระหวางการแสดงออกทาง
ศิลปะกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนตะวันตก บทบาทของเทคโนโลยีในวิวัฒนาการของ
ศิลปะตะวันตก วิเคราะหศิลปกรรมท่ีสําคัญ ๆ ท้ังท่ีเปนแนวบริสุทธ์ิและแนวประยุกต ท้ังใน
สวนท่ีสะทอนใหเห็นเอกลักษณของคนตะวันตกและลักษณะรวมของมนุษยชาติ ศึกษาแรง
กระตุนของศิลปะตะวันตกท่ีมีตอศิลปะไทยยุคใหม และลักษณะอันเปนสากลของ
ศิลปกรรมไทยในปจจุบัน 

 
080 117 วรรณคดีวิจักษ        2(2-0-4) 
 (Literary Appreciation) 

ฝกการอานวรรณคดี โดยศึกษาวรรณกรรมท่ีดีเดน ท้ังท่ีเปนวรรณกรรมไทยและวรรณกรรม
แปล โดยมุงสรางรสนิยม ความช่ืนชม และความสํานึกในคุณคาของงานสรางสรรคทาง
วรรณศิลปโดยท่ัวไป ศึกษาคุณลักษณะของวรรณคดีท้ังในสวนท่ีเปนสากล และในสวนท่ี
เปนเอกลักษณของชาติ ท้ังนี้ใหสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ี
อาน และสามารถวิเคราะหวรรณกรรมเหลานั้น ท้ังในฐานะท่ีเปนการแสดงออกซ่ึง
อัจฉริยภาพสวนบุคคล และท่ีเปน           ปรากฏการณทางวัฒนธรรม 

 
080 118 วรรณกรรมไทยรวมสมัย       2(2-0-4) 
 (Contemporary Thai Literature) 

ศึกษาวรรณกรรมบางเร่ือง ท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณของสังคมไทยปจจุบัน โดยเนนลักษณะ
ท่ีเปนการสืบทอด และลักษณะท่ีเปนนวกรรมในทางวรรณศิลป ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับวิวัฒนาการของวรรณคดี ความสํานึกรวมของคนรวมสมัยท่ี
แสดงออกดวยวรรณศิลปโดยเทียบเคียงกับศิลปะแขนงอ่ืนและบทบาทของวรรณกรรมใน
การเสริมสรางความเจริญงอกงามทางปญญาของบุคคลในสังคมรวมสมัย 

080 119 อารยธรรมตะวันออก        2(2-0-4) 
 (Eastern Civilization) 

ศึกษาพัฒนาการของอายธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซ่ึงมีสวนสําคัญในการหลอหลอมอารย
ธรรมในเอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต การถายทอดและการ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมจีน อินเดีย อิสลามกับวัฒนธรรมทองถ่ิน อันกอใหเกิด
ลักษณะรวมกันและแตกตางกันไปตามสภาวะแหงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของแตละ
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ภูมิภาค เนนศึกษาการเปล่ียนแปลงทางดานภูมิปญญาลัทธิความเช่ือทางศาสนา วิทยาการ 
การสรางสรรคทางศิลปะ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบัน 

 
080 121 อารยธรรมตะวันตก        2(2-0-4) 
 (Western Civilization) 

ศึกษารากฐานอารยธรรมตะวันตกท่ีนําไปสูสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ การเปล่ียนแปลงระบบ
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง  การปกครอง จากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม การขยายอิทธิพล
ของชาติตะวันตกไปสูดินแดนตาง ๆ ท่ัวโลก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและการปฏิวัติทาง
ภูมิปญญายุคเคร่ืองจักรและความกาวหนาทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ความขัดแยงทาง
ความคิดและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมตะวันตกในสังคมรวมสมัย ตลอดจนอิทธิพล
ของอารยธรรมตะวันตกตอโลกปจจุบัน 

 
080 126 มนุษยกับส่ิงแวดลอม        3(3-0-6)  
 (Man and His Environment) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจจําแนกเปนส่ิงแวดลอมท่ีเปนตัว
มนุษย  ส่ิงแวดลอมท่ีเปนผลงานของมนุษย และส่ิงแวดลอมธรรมชาติ โดยพิจารณาอิทธิพล
ของส่ิงแวดลอมท้ังสามประเภทท่ีมีตอการปรับตัว  วิวัฒนาการ และวัฒนธรรมของมนุษย 
อิทธิพลท่ีมนุษยมีตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังในทางสรางสรรคและ
ทําลาย ท้ังท่ีต้ังใจ และไมต้ังใจหรือรูเทาไมถึงการณ ตลอดจนพิจารณาหาแนวปฏิบัติท่ีจะ
ชวยยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษยใหสามารถดํารงอยูในสภาพแวดลอม ท้ังในปจจุบัน
และอนาคตไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ใหเนนการยกตัวอยางจากสังคมไทย การประยุกตความรู
ตาง ๆ  ไปใชกับสังคมไทย การไปศึกษาจากของจริงและการอภิปรายกลุมยอย 

 
080 127 จิตวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
 (Introduction to Psychology) 

ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยาพฤติกรรม
และการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  การจูงใจ การรับรู 
บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต และการนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปน
ประโยชนในดานตาง ๆ 
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080 128 จิตวิทยาพัฒนาการ        2(2-0-4) 
 (Developmental Psychology) 

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย ลักษณะพัฒนาการโดยทั่วไป ต้ังแตระยะกอนเกิดจนถึงวัย
สูงอายุ เนนความสําคัญของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของมนุษย 
ศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนในทุกข้ันพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา
เหลานั้นและการสงเสริมใหบรรลุผลพัฒนาการท่ีสมบูรณในทุก ๆ ดาน 

 
080 129 สังคมวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
 (Introduction to Sociology) 

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของสังคมวิทยา  ไดแก  โครงสรางเบ้ืองตนของสังคม การจัด
กลุมสถาบัน การแบงชนช้ัน อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอบุคคลและกลุม กลไกและการจัด
ระเบียบทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคม  ความสัมพันธทางสังคม  การเสียระเบียบทาง
สังคมและความเฉ่ือยทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงและปญหาทางสังคม  ท้ังนี้ใหเนน
ตัวอยางจากสังคมปจจุบัน 

 
080 130 มานุษยวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 
                   (Introduction to Anthropology) 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางมานุษยวิทยาโดยเนนวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ลักษณะพื้นฐาน
ทางสังคมวัฒนธรรมและเช้ือชาติของมนุษย และศึกษาถึงผลท่ีเกิดจากความแตกตางและ
ความคลายคลึงกันในทางวัฒนธรรมของมนุษย  โดยใชขอมูลทางชาติพันธุวิทยาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 
080 133 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
 (Economics in Everyday Life) 

ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการทําความเขาใจกับ              
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน เชน รูปแบบตาง ๆ ของระบบ
เศรษฐกิจการทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
เงินตราและสถาบันการเงิน โดยเนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเร่ืองท่ีเกี่ยวของเปน
ขอมูลประกอบการศึกษา 
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080 135 กฎหมายกับสังคม        2(2-0-4) 
 (Law and Society) 

ศึกษาปญหาของการรักษาระเบียบในสังคมมนุษย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคม
กลไก จุดประสงคและท่ีมาของกฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมายและการบังคับใช
ขอบเขตและประเภทของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล 

 
080 138 ภูมิศาสตรประเทศไทย       3(3-0-6) 
 (Geography of Thailand) 

ศึกษาวิเคราะหลักษณะพ้ืนท่ี ขนาด รูปราง โครงสรางทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน เกษตรกรรม                         
อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง การบริการ เปนตน  รายไดประชาชาติ ผลผลิตรวม 
ปญหาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยศึกษาวิเคราะหในเชิง
ภูมิศาสตรเปนสวนรวมทั้งประเทศ และเปนรายภูมิภาค   
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
080 139 พลศึกษา         1(0-2-1) 
 (Physical Education) 

ศึกษาประวัติพลศึกษาและวิวัฒนาการของแนวคิดทางพลศึกษาโดยสังเขป ความมุงหมาย
และขอบขายของกิจกรรมพลศึกษา หลักของการออกกําลังกาย จรรยาบรรณของผูดูและผู
เลนกีฬา    การศึกษา กลยุทธในการเลนกีฬาจากการแขงขัน ทักษะเบ้ืองตนของกีฬา 

 
080 140 กีฬาศึกษา         2(1-2-3) 
 (Sport Education)  

ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา
การแขงขัน การปองกันอุบัติเหตุทางกีฬา  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภท  เชน บาสเกตบอล 
วอลเลยบอล  แบดมินตัน  ยูโด  ตะกรอ  กิจกรรมเขาจังหวะ และกีฬาอ่ืน ๆ  ตามความ
เหมาะสม 

 
080 141 หลักนันทนาการ        1(1-0-2) 
 (Principles of Recreation) 

ศึกษาความหมาย ประโยชน และขอบขายกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งแหลงนันทนาการ
หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ 
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080 142 การอยูคายพักแรม        1(1-0-2)  
 (Camping) 

ศึกษาประวัติ ความมุงหมาย ประเภท กฎ ขอบังคับ และมารยาทของการอยูคายพักแรม 
หลักการจัดคายพักแรม ข้ันตอนการอยูคายพักแรม  และมีการฝกปฏิบัติการอยูคายพักแรม
แบบนันทนาการ 

 
080 152 คณิตศาสตรท่ัวไป        3(3-0-6) 
 (General Mathematics) 

เมทริกซ และระบบสมการเชิงเสน บทประยุกตของเมทริกซ การโปรแกรมเชิงเสนเบ้ืองตน 
คณิตศาสตรทางการเงิน ระเบียบและวิธีการทางสถิติเบ้ืองตน ตัวแปร การวัดตัวแปร การวัด    
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน 
การ      สุมตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานของประชากร การถดถอย
และสหสัมพันธอยางงาย 

 
080 156 มลพิษส่ิงแวดลอม        3(3-0-6) 
 (Environmental Pollution) 

สวนประกอบ ความสัมพันธของส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุและลักษณะของมลพิษตาง ๆ 
เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน ของเสียท่ีมีอันตราย แสง เสียง ความ
รอน รังสี และมลพิษทางอาหาร การปองกันแกไขมลพิษตาง ๆ กรณีตัวอยางของปญหา
มลภาวะท่ีเกิดข้ึน 

 
080 176 ภาษากับการส่ือสาร        3(3-0-6) 
 (Language and Communication) 

ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดท่ีเปนพื้นฐานของการส่ือสาร และการใชภาษาเพื่อการส่ือ       
ความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธ์ิผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล โดยศึกษา
หลักและขอบกพรองในการใชเหตุผลซ่ึงปรากฏในการใชภาษา ฝกการใชถอยคํา สํานวน 
โวหาร วลี การเตรียมและรวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค  การใชภาษาในเชิง
บรรยาย  พรรณนา อธิบาย อภิปราย โดยคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิในดานการส่ือสาร การวิเคราะห
และวิจารณปญหาในสภาวการณตาง ๆ 
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080 177 ภาษาอังกฤษ 1        3(2-2-5) 
 (English I) 

ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ คือ การอาน การเขียน การฟง การพูด ซ่ึง           
นักศึกษาไดเรียนมาแลวในชั้นมัธยม และเพ่ิมความรูท่ีจําเปนเพื่อนําไปประกอบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เนนการอานเพื่อความเขาใจ สวนการสอนทักษะอ่ืนใหมีความสัมพันธกับ
เอกสารท่ีใชอาน 

 
080 178 ภาษาอังกฤษ 2        3(2-2-5) 
 (English II) 
 วิชาบังคับกอน  : 080 177  ภาษาอังกฤษ 1 
 ฝกการใชทักษะท้ัง 4 ในระดับท่ีสูงข้ึน และเนนทักษะการอาน  โดยฝกอานเอกสาร ท่ียากข้ึน 
 
449 104 อารยธรรมไทย        3(3-0-6) 
                   (Thai Civilization) 

ศึกษาพื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย  ภูมิหลังทางดานประวัติศาสตร การ
สรางสรรคคานิยม ภูมิปญญาไทยและมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม 
ศิลปะ  ศาสนา  การเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบทบาทของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 

 
449 106 การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม      2(2-0-4) 
                   (Conservation of Resources and Environment) 

ศึกษาความหมาย  ลักษณะ ความสําคัญและประเภทของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรและส่ิงแวดลอมกับมนุษยในดานการพัฒนา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย กายภาพ และจริยธรรม โดยเนนใหตระหนักถึงคุณคาและการรูจัก
ใชทรัพยากร แนวทางในการ  แกปญหาและอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยพิจารณา
กิจกรรมท่ีสําคัญในระดับชุมชน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
464 101  เทคนิคการคนควาวิทยาการ       2(2-0-4) 
      (Techniques in Researching Academic Resources) 

ศึกษาถึงความสําคัญของการคนควาวิทยาการและเทคนิควิธีคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ 
ทั้งในรูปของความรูจากเอกสารและจากบุคคลในชุมชน  ตลอดจนรูเทาทันถึงเทคโนโลยีท่ี
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เปนแหลงถายทอดวิทยาการตาง ๆ ดวย  ท้ังนี้โดยอาศัยหองสมุดเปนแหลงฝกใหเกิดทักษะ
การคนควา ตลอดจนแหลงความรูอ่ืน ๆ ในชุมชนดวย 

 
466 221    ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1       3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes I) 

อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนํา      
ขอมูลท่ีไดจากการอานมาอภิปราย  นําเสนอขอมูลปากเปลาอยางเปนวิชาการ 

 
466 222    ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 2       3(3-0-6) 
  (English for Academic Purposes II) 
  วิชาบังคับกอน : 466 221  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 1 

อานบทความ ตํารา ภาษาอังกฤษ ตีความและสรุปความงานวิชาการในแตละสาขาวิชาเอกนํา 
ขอมูลท่ีไดจากการอานมาเขียนโครงรางและเขียนรายงาน นําเสนองานเขียนอยางเปน
ทางการ 

 

517 302 ไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 1       3(2-2-5) 
 (Microcomputer Applications I) 

เง่ือนไข : ไมนับหนวยกิตสะสมใหกับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร สถิติ 
คณิตศาสตร และฟสิกส  
แนวคิดเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร วิธีการและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีแพรหลายในปจจุบัน 

 
517 303 ไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 2       3(2-2-5) 
 (Microcomputer Applications II) 
 วิชาบังคับกอน : 517 302  ไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 1  

เง่ือนไข : ไมนับหนวยกิตสะสมใหกับนักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร สถิติ 
คณติศาสตร  และฟสิกส  
โครงสรางของโปรแกรมและเทคนิคการเขียนโปรแกรมข้ันสูง เปนการบรรยายตอเนื่องจาก
รายวิชา 517 302  ไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 1 
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554 101     สมุนไพรพื้นฐาน        3(3-0-6) 
                   (Herbal Medicines) 

ศึกษาเร่ืองพืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันและปจจัย 4 
ของมนุษย 

 
554 103 มนุษยกับสารพิษ        3(3-0-6) 
 (Man and Toxic Substances) 

ศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับพิษจากสารเคมี อาหาร และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีพบท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ การปองกัน และการเลือกใชสาร
อุปโภค บริโภค เพื่อใหผูใชปลอดภัยจากพิษเหลานั้น  

 
554 104 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
 (Food for Health) 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการอาหารของรางกาย องคประกอบของอาหาร 
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารท่ีไมไดสัดสวนกับโรค อุปนิสัย การรับประทาน
อาหารกับสุขภาพ ปญหาโภชนาการ 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
463 102   สุขภาพจิต                                                                                         3(3-0-6) 
              (Mental  Health) 

ศึกษาความหมาย  ประวัติและพัฒนาการของสุขภาพจิต  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
สุขภาพจิตในสถานการณปจจุบัน ไดแก ปญหาครอบครัว  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
และสุขภาพ   ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการอธิบายภาวะสุขภาพจิต  ผลกระทบของสุขภาพจิต
ตอการปรับตัว              สุขภาพ และการทํางาน  ลักษณะการเจ็บปวยทางจิตประเภทตาง ๆ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม   สุขภาพจิต  แนวทางการศึกษาและการวิจัยทางสุขภาพจิต 

 

463 103   ประวัติจิตวิทยา        2(2-0-4) 
 (History of Psychology)  

ศึกษาความเปนมาและแนวคิดหลักของจิตวิทยากลุมตาง ๆ เปรียบเทียบความแตกตาง และ
การเปล่ียนแปลงแนวคิดในอดีตจนถึงปจจุบัน 
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463 104  กลุมสัมพันธ                                                                      3(3-0-6)
 (Group  Dynamics) 

ศึกษาองคประกอบและพัฒนาการของกลุม การปฏิบัติงานและการปรับตัวของสมาชิกใน
กลุม การสรางความยึดเหนี่ยวผูกพันในกลุม การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติภาระกิจ
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 
463 105 การรับรู         2(2-0-4) 

    (Perception) 
 ศึกษาระบบการรับรู การรูสึกและการรับรู  การเรียนรูและการรับรู  องคประกอบท่ีมีอิทธิพล  
                ตอการรับรู  หลักการจัดระบบการรับรู  ความคงท่ีของการรับรู  ภาพลวงตา  การรับรูพิเศษ      
                รวมท้ังศึกษาการรับรูท่ีมีตอตนเองและการรับรูทางสังคม 
 
463 106   จิตวิทยาเด็ก          3(3-0-6) 
  (Child Psychology) 

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของการเปนพอแม พัฒนาการต้ังแตปฏิสนธิจนถึงชวง
กอน  วัยรุนในดานตาง ๆ ในแตละชวงวัย และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  บทบาทของครอบครัว 
โรงเรียนและครู รวมทั้งส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีมีผลตอพัฒนาการของเด็กในดานตาง ๆ 
รวมท้ังแนวทางการ       ปองกันและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกับเด็ก 

 
463 107   จิตวิทยาวัยรุน                                                                               3(3-0-6) 
               (Adolescent  Psychology) 

ศึกษาลักษณะของการพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจของวัยรุน งานพัฒนาการ การ
เปล่ียนแปลงของบุคลิกภาพ  และการปรับตัวตามวัย  ศึกษาและสํารวจปญหาและความ
ตองการดานตาง ๆ ของวัยรุน  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและในชุมชนใหสอดคลองกับ
ความตองการของวัยรุน 

 
463 108   จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ       3(3-0-6) 
 (Psychology of Adulthood and Old Age) 

ศึกษาลักษณะการพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ของคนวัย
ผูใหญและวัยสูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการท่ีเกี่ยวของกับงานพัฒนาการ  การเปล่ียนแปลงของ
บุคลิกภาพและการปรับตัวตามวัย ปญหาของคนวัยนี้ และศักยภาพตามวัย เนนบทบาทของ
วัยผูใหญท่ีมีการเสริมสรางและพัฒนาคนและสังคม 
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463 109   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                                                                             3(3-0-6) 
              (Psychology of Exceptional Children) 

ศึกษาแนวคิดและความหมายของเด็กพิเศษ  การวิเคราะหสาเหตุของความผิดปกติและ
พัฒนาการของความผิดปกติ   การจําแนกประเภทและลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษ
กลุมตาง ๆ   แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กพิเศษแตละกลุม 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กพิเศษ บทบาทของผูปกครอง ครู และชุมชนตอการพัฒนาเด็ก
พิเศษ 

 
463  110    การพัฒนาตน         2(2-0-4) 
 (Self Development) 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน การรับรูและการตระหนักในตน                    
การฝกความไวการรูสึกในตน การสรางศักยภาพทางกาย สมองและสุขภาพ การพัฒนา
กระบวนการคิดและเสริมสรางเชาวน  การแสดงออกทางอารมณและเชาวนอารมณ  การ
แสดงออกทางบุคลิก  การพัฒนาทักษะทางสังคม  การส่ือสารและมนุษยสัมพันธ 

 
463 111   จิตวิทยาสภาวะแวดลอม                                                                       3(3-0-6) 
               (Environmental  Psychology) 

ศึกษาแนวคิด  ประวัติและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมท้ังภายในครอบครัวและ
บริบทอ่ืนตอพฤติกรรม  อิทธิพลของกล่ิน  สี  แสงสวาง  เสียง  ความเร็ว  การจัดชองวาง  
ภาวะแออัด  การครอบครองอาณาเขต ตอพฤติกรรมและการปรับตัวท้ังในภาวะปกติและ
สภาพแวดลอมการทํางาน การพักผอนและนันทนาการ การตั้งและการอพยพถ่ินฐาน การ
ขนสงและการเดินทาง การเกิดอุบัติเหตุ ประสิทธิภาพการเรียนรูและการทํางาน การ
ประยุกตความรู เพื่อการจัดสภาพ        แวดลอมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 
463 112   จิตวิทยาการพัฒนาทางจริยธรรม                                                      3(3-0-6) 
              (Psychology of Moral Development) 

ศึกษาทฤษฎีดานพัฒนาการทางจริยธรรม  กระบวนการเสริมสรางจริยธรรมใหแกบุคคล  
ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางจริยธรรม ตลอดจนศึกษาผลการคนควาวิจัยท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานและในชีวิตประจําวัน 

 
463 113   จิตวิทยาสัมพันธภาพระหวางบุคคล                                                  3(3-0-6) 
               (Psychology of Interpersonal Relations) 

 ศึกษาพ้ืนฐานของการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล  การนําหลักการของความแตกตาง
ระหวางบุคคลมาใชในการสรางสัมพันธภาพท่ีดี  การส่ือสารเพ่ือสัมพันธภาพท่ีดี การสราง
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
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463 114 จิตวิทยาครอบครัว           3(3-0-6) 
 (Family Psychology) 

ศึกษาครอบครัวในฐานะท่ีเปนหนวยแรกทางสังคมซ่ึงมีความสําคัญและมีบทบาทในการให
กําเนิด เล้ียงดู ขัดเกลา และพัฒนาอินทรียใหม  ศึกษาโครงสรางของครอบครัว  การ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและความเปนอยูของสมาชิก  ลักษณะของ
ครอบครัวท่ีมีสมรรถนะ  และการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งแกครอบครัวเพื่อให
สามารถเปนแหลงพักพิงท่ีม่ันคงและ    อบอุนแกสมาชิกทุกคน 

 
463 115   จิตวิทยาความแตกตางระหวางเพศ      3(3-0-6) 
  (Psychology of Gender Differences) 
  ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการทางเพศ ลักษณะความแตกตางระหวางเพศหญิงและ 
                 เพศชาย  บทบาททางเพศตามสถานภาพ และความคาดหวังของสังคม  รวมถึงผลของ 
                 การศึกษาและการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
463 116   จิตวิทยาการกีฬา         3(3-0-6) 
  (Sport Psychology)  

ศึกษาประวัติของจิตวิทยาการกีฬาและการประยุกตใชแนวคิดดานจิตวิทยาเพื่อสงเสริม
ความสําเร็จในการสรางผลงาน โดยเนนองคประกอบ ดานบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ขวัญและ
กําลังใจ  การรับรูความสําเร็จและความลมเหลว อิทธิพลของผูชม  การรวมมือในทีมและ
ความเปนผูนํา 

 

463 117   เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ                                                                3(3-0-6) 
 (Gifted  Children) 

ศึกษานิยาม   ขอบขาย  และประเภทของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  แนวทางในการพัฒนา
และ      สงเสริมความสามารถพิเศษท่ีมีอยูในตัวเด็กใหปรากฏออกมาอยางเหมาะสม  การ
จัดการเรียนการสอนท่ีพึงประสงคแกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  การสรางความตระหนัก
และความรูความเขาใจสําหรับพอแมในการเล้ียงดูเด็กเหลานี้ 

 
463 203   จิตวิทยาสังคม                                                                                 3(3-0-6) 
              (Social  Psychology) 

ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีเปนผลมาจากการกระทําของบุคคลอ่ืน การนํา
หลักการทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมบุคคลท่ีเกี่ยวเนื่องกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ การมี
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ความสัมพันธระหวางกลุมสังคมบทบาทของผูนําและผูตามในสังคม  การรวมมือและความ
ขัดแยงในสังคม การพัฒนาทัศนคติ และการแกปญหาสังคมตามหลักการทางจิตวิทยา 

 
463 204   จิตวิทยาอปกติ                                                                               3(3-0-6) 
 (Abnormal  Psychology) 

ศึกษาความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย การจัดจําแนกความผิดปกติเหลานั้น
ตามหลักการที่เปนสากลสาเหตุของความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจ   การปองกัน  การ
แกไข  และการใหความชวยเหลือ ตลอดจนใหนักศึกษาไดมีประสบการณตรงจากการเยี่ยม
ชมโรงพยาบาลทางจิตเวช มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
463 205   สรีรจิตวิทยา                                                                          3(3-0-6) 
              (Physiological Psychology) 

ศึกษาระบบประสาทและชีววิทยาที่สัมพันธกับพฤติกรรม  เซลลประสาท  ระบบประสาท            
ไขสันหลัง  สมอง  และระบบประสาท การเคล่ือนไหว  ระบบประสาทท่ีเกี่ยวกับภาวะความ
รูสึกตัว  การหลับ  การตื่น ความต้ังใจ  การรูสึกและการรับรู   แรงจูงใจ  อารมณ  การเรียนรู  
การจํา  และการลืม 

 
463 206   จิตวิทยาบุคลิกภาพ        3(3-0-6) 

 (Psychology of Personality) 
ศึกษาพัฒนาการของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การนําแนวคิดและหลักการของทฤษฎีมา
พัฒนาบุคลิกภาพ   การฝกพัฒนาบุคลิกภาพ  และการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 

 
463 207   การจูงใจ                                                                                   3(3-0-6) 
              (Motivation) 

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการจูงใจ  ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
กลุม      ตาง ๆ ความสําคัญของการจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการ
วิเคราะหสถานการณและส่ิงแวดลอมเพื่อเลือกหลักการและกระบวนการในการจูงใจให
บุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูเปาหมายท่ีกําหนด 
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463 208   จิตวิทยาการเรียนรู                                                                          3(3-0-6) 
              (Psychology of  Learning) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ประเภทของการเรียนรู การนําแนวคิดทฤษฎีตลอดจน
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูมาวิเคราะห และทดลองปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การประยุกตใชในการทํางานดานจิตวิทยาและในชีวิตประจําวัน 

 
463 209    เทคนิคการใหการปรึกษา       3(2-2-5) 
                 (Techniques of Counseling) 

ศึกษาความสําคัญของบริการใหการปรึกษา บทบาทผูใหการปรึกษาและบทบาทผูรับการ
ปรึกษา กระบวนการและเทคนิคการใหการปรึกษาเบื้องตน ทฤษฎีการใหการปรึกษาท่ี
สําคัญ การนํา       หลักการทางจิตเวช ทฤษฎีบุคลิกภาพมาประยุกตใชในการใหการปรึกษา 
โดยใหนักศึกษามีประสบการณฝกใหการปรึกษาเปนรายกรณี 

 
463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
 (Introduction to Psychological Testing) 

ศึกษาประวัติการทดสอบทางจิตวิทยา  กระบวนการใชแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบ 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบทดสอบประเภทตาง ๆ  

 
463 211   การใหการปรึกษาเปนกลุม       3(2-2-5) 
  (Group Counseling) 
  วิชาบังคับกอน  463 209 ทฤษฎีการใหการปรึกษา 

ศึกษาหลักและกระบวนการใหการปรึกษาเปนกลุม บทบาทผูใหการปรึกษา บทบาทผูรับ
การปรึกษา เนนพัฒนาเจตคติในการสรางเสริมทักษะและประสบการณใหกับนักศึกษา การ
วิเคราะหพฤติกรรมการปฏิสัมพันธของกลุม การใหการปรึกษาเปนกลุม 

  
463 212   การปรับพฤติกรรม                                                                      3(3-0-6) 
              (Behavior Modification) 

ศึกษาธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย การนําหลักการเรียนรูมาใชเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ตลอดจนการประยุกตหลักการปรับพฤติกรรมในการทํางานดานจิตวิทยา  และใน
ชีวิตประจําวัน 
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463 213   ปญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน                                             3(3-0-6) 
    ( Behavioral Problems of Children and Adolescents) 

ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุของปญหาทางพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน แนวความคิดทาง           
จิตวิทยาท่ีเกี่ยวของ  แนวทางการแกไขหรือใหความชวยเหลือ  บทบาทของครูและบิดา
มารดาตอการแกไขปญหาทางพฤติกรรมและการชวยเหลือสงเสริมใหเด็กและวัยรุนพัฒนา
ไปดวยดี บทบาทขององคกรและหนวยงานตาง ๆ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีดูแลชวยเหลือเด็กและ
วัยรุนท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 

 
463 214   จิตวิทยาประยุกต        3(3-0-6) 
 (Applied Psychology) 

การนําหลักวิชาจิตวิทยาสาขาตาง ๆ มาประยุกตในชีวิตประจําวัน การปรับตัว การตัดสินใจ 
และการเลือกการเรียนการสอน การอุตสาหกรรม การโฆษณา การคาขาย การบําบัด การ
พัฒนาบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธ 

 
463 215   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ                                                                 3(3-0-6) 
 (Industrial  and Organizational Psychology) 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีนํามาใชในวงการอุตสาหกรรม และพฤติกรรม
บุคคลในองคการ มีความรูและเขาใจถึงวิธีการท่ีนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมใชศึกษาและวิจัย
พฤติกรรมการทํางานของบุคลากร โดยเฉพาะกระบวนการคิดการเขาใจและการเกิด
ความรูสึกและอารมณของ           ผูปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ภายในองคการ  เพื่อนําผลมา
ประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลตาม          เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
463 216   จิตวิทยาผูบริโภค        3(3-0-6) 
                (Consumer Psychology) 

ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภค ไดแก ปจจัย
ดานการตลาด การรับรู การตัดสินใจ และลักษณะเฉพาะของผูบริโภค รวมถึงบทบาทของ
นักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการตลาด 
 

463 217   สวัสดิภาพเด็กเชิงจิตวิทยา                                                3(3-0-6) 
 (Psychological Aspects in Child Welfare) 

ศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการเกี่ยวกับสวัสดิภาพของเด็กในสังคมปจจุบัน  จากแงมุม
ทางจิตวิทยา ภาวะความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กและผลกระทบเม่ือเด็กขาดสวัสดิ
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ภาพในชีวิต แนวทางการใหความชวยเหลือ  โดยใหนักศึกษามีประสบการณจริงโดยการ
สัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือดูงานใน  หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานนี้ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

463 218   ความบกพรองในการเรียนรู       3(3-0-6) 
 (Learning Disabilities) 

ศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุความบกพรองในการเรียนรู แนวความคิดทางจิตวิทยาท่ีนํามา
ประยุกตใช หลักการเรียนรูและการฝกหัดพฤติกรรมท่ีจะชวยพัฒนาเด็กเหลานี้ ลักษณะการ
เรียนการสอนท่ีควรนํามาใช แนวทางในการชวยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรองในการเรียนรูอัน
เนื่องมาจากความ      บกพรองของอวัยวะบางชนิด ตลอดจนบทบาทของครูและผูปกครองที่
มีตอเด็กซ่ึงมีความบกพรองในการเรียนรู 
 

463 219   การอานเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา      3(3-0-6)  
  (Readings for  Psychological Studies) 

พัฒนาทักษะการอานเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนจากหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัย
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจและมุมมองในการศึกษาดานจิตวิทยา 

 
463  220     ขอสนเทศทางการศึกษาและอาชีพ      2(2-0-4) 
 (Educational and Occupational Information) 

ศึกษาความสําคัญของขอมูลและลักษณะของขอมูลท่ีดี วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ
นําเสนอ       ขอมูลท้ังดานการศึกษาและอาชีพใหสัมพันธกับพัฒนาการและความตองการ
ของนักเรียนท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  

463  221    การศึกษาเฉพาะกรณี        2(1-2-3) 
                  (Case Study) 

ศึกษาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะกรณี กระบวนการศึกษาเฉพาะกรณี การใช                 
เทคนิคและเคร่ืองมือการแนะแนว การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมาย
ขอมูล และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะกรณี 

 
463 222    อาชีพศึกษาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 

   (Introduction to Career Education) 
                 ศึกษาพัฒนาการของอาชีพในสังคม ความสําคัญของอาชีพตอบุคคลและสังคม แนวคิด และ 
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                 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ การวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเองและตลาด 
                 แรงงาน รวมถึงการปรับตัวในดานตาง ๆ 
 
463 301   การวิจัยพฤติกรรมเบ้ืองตน                                                              3(3-0-6) 
              (Introduction to Behavioral Research) 

ศึกษาหลักและวิธีการวิจัยเบ้ืองตนสําหรับใชในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การใชวิธีการ           
วิทยาศาสตรในการวิจัย  ประเภทของการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล การสรุปและการเขียนรายงานการวิจัย 
ตลอดจนการฝกหัดทําวิจัย 

 

463 302   สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา       3(2-2-5) 
 (Statistics for Psychological Research) 
 ศึกษาหลักและวิธีการของสถิติเพื่อใชในการวิจัย การใชสถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบ 
 ความแตกตางระหวางกลุม  รวมถึงการหาความสัมพันธในการวิเคราะหขอมูล   และการใช 
 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
 
463 303   การประเมินทางจิตวิทยา 1       3(3-0-6) 
 (Psychological Assessment I) 
 วิชาบังคับกอน 463 210  การทดสอบทางจิตวิทยาเบ้ืองตน 

ศึกษาแบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงปรนัย (Objective Tests) โดยใหนักศึกษาไดทราบถึงภูมิ
หลังหลักการ และลักษณะของแบบทดสอบเหลานั้น เรียนรูวิธีการวัด การตรวจใหคะแนน 
การแปลความหมายการวัด และการมีประสบการณโดยสังเกตการวัดในสภาพการณจริง 

 
463 304   การประเมินทางจิตวิทยา 2       3(3-0-6) 
 (Psychological Assessment II) 
 วิชาบังคับกอน 463 210  การทดสอบทางจิตวิทยาเบ้ืองตน 

ศึกษาแบบทดสอบทางจิตวิทยาเชิงสะทอนภาพจิต (Projective Tests) โดยใหนักศึกษาได
ทราบถึงภูมิหลัง หลักการ และลักษณะพิเศษของแบบทดสอบเหลานั้น เรียนรูวิธีการวัด การ
ตรวจใหคะแนน การแปลความหมายการวัด และการมีประสบการณโดยสังเกตการวัดใน
สภาพการณจริง 
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463 305   จิตวิทยาการทดลองเบ้ืองตน                                                          3(2-2-5) 
 (Introduction  to Experimental Psychology)  

ศึกษาหลักและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา ประเภทและรูปแบบของการทดลอง  ศึกษา
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง การฝกหัดทําการทดลองดานจิตวิทยา และการเขียน
รายงานการทดลอง 

 
463 306   ประเด็นทางจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา     2(2-0-4) 
 (Ethical Issues in Professional Psychology) 

ความสําคัญของการมีจริยธรรมในวิชาชีพ  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพ       
จิตวิทยา ท้ังในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเปนนักจิตวิทยา  และการเปนผูวิจัย 

 
463 401   การวิจัยรายบุคคล                                           4(0-8-4) 
              (Individual  Research) 
 วิชาบังคับกอน  463 301  การวิจัยพฤติกรรมเบ้ืองตน 

การเลือกศึกษาคนควาวิจัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับจิตวิทยาภายใตคําปรึกษาของอาจารย             
ท่ีปรึกษา 

 
463 402   สัมมนาจิตวิทยา         3(2-2-5) 
    (Seminar in Psychology) 

การอภิปรายและการวิเคราะหแนวทางจิตวิทยาสาขาตาง ๆ และการนําหลักจิตวิทยามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการจัดโครงการ
สัมมนาทางดานจิตวิทยา 

 
463 403  การฝกงานจิตวิทยา       6(0-12-6) 
  (Practicum  in Psychology) 
  เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของสาขาวิชาจิตวิทยา 
   การฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน โดยจะตองปฏิบัติงานและจัด 
   กิจกรรมตามขอกําหนดของภาควิชา 
 
464 102    โภชนาการ          2(2-0-4) 
       (Nutrition) 
                  ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับอาหาร ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพและสังคม   
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                หนาท่ีของโภชนาการ  กระบวนการยอย  การดูดซึม  การขับถาย  วิธีกินอาหารท่ีถูกตอง   
                อาหารสําหรับบุคคลตางๆ  ปญหาโภชนาการ การจัดอาหารสําหรับตนเองและครอบครัว การ 
                กําหนดรายการอาหารและการเลือกซ้ือ  การประกอบอาหาร  การถนอมอาหาร  การจัดครัว 
                และระเบียบ การบริโภคอาหาร ตลอดจนวิธีการจัดโภชนาการในโรงเรียน 

 
464 103     ศิลปะประดษิฐ        2(1-2-3) 
                   (Utilitarian Arts) 
             ศึกษาความหมายและขอบขายศิลปะประดษิฐ วิธีการประดิษฐโดยใชวัสดุพืน้บาน เชนงาน 
   กระดาษ  งานดอกไม งานปน แกะสลัก งานเคร่ืองสาน ซ่ึงใชเปนอุปกรณการสอน เคร่ือง 
                  ตกแตงหองเรียน  เคร่ืองประดับและเครื่องใชตาง ๆ ใหผูเรียนสามารถนําความรูท้ังทฤษฏี 
                  และปฏิบัติไปใชประกอบ การสอนวิชาหัตถศึกษาหรือประกอบอาชีพได 
 
464  104      อัตลักษณศึกษา                                           3(3-0-6) 
    (Identity Studies) 
                    ศาสตรท่ีวาดวยชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล เพื่อศึกษาอัตลักษณของบุคคล ศึกษา 
                   สังคม ส่ิงแวดลอม และจักรวาล และศึกษาความสัมพันธเชิงปฏิสัมพันธของบุคคล สังคม  
                   และจักรวาล โดยศึกษาผลึกความรูท้ังอดีต และปจจุบัน เพือ่นําไปสูการเขาใจตนเอง สังคม  
                   และจักรวาล อันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม อันกอใหเกดิผลในทางปองกัน  
                   และสรางสรรคในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 
464 201   ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษา      2(2-0-4) 
   (Issues and Trends in Education ) 
   ศึกษาคนควาและสัมมนาประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนสาระ ปญหา และแนวโนมทางการศึกษา 
 
464 216    การฝกจิตเพื่อพัฒนาปญญา       2(1-2-3) 
                 (Meditation for Wisdom) 

ศึกษาหลักการและประเภทของการฝกจิต เนนการฝกจิตเพื่อกอใหเกดิปญญาตามแนว
สติปฎฐานส่ีหรือวิปสสนากรรมฐาน กระบวนการฝกปฏิบัติและปจจยัท่ีเกื้อหนุนการปฏิบัติ 
ปฎิจจสมุปบาทและกฎแหงกรรม การนําหลักการฝกปฏิบัติมาประยกุตใชในชีวิตประจําวนั 

               มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
 



 43 

465 257 การพูดในโอกาสตาง ๆ       2(2-0-4) 
             (Speech for Specific Purposes) 

ศึกษาหลักการพูดในโอกาสตาง ๆ เพื่อมารยาทในสังคม ฝกการสรางบุคลิกภาพกลวธีิการ
พูดแบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมาย  โดยเนนหนักการพดูท่ีจะตองนําไปใชในโอกาสทั่ว ๆ ไปใน
สังคม  การพูดในฐานะโฆษก พิธีกร ฯลฯ 

 
465 258 การเขียนเพื่อการส่ือสาร       2(2-0-4) 
             (Writing for Communication) 
                   ศึกษาหลักการใชถอยคํา  สํานวน  โวหารและมารยาทในการใชภาษาเพื่อส่ือสารใน 
                  ชีวติประจําวนั ฝกฝนการเขียนแบบตาง ๆ  การเขียนคํารอง คําช้ีแจง อนุทิน เลาเร่ือง แสดง 
                 ความยินดี แสดงความเสียใจ ฯลฯ  และพัฒนาทักษะการใชภาษาเพื่อส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
 
466  100    ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ       2(2-0-4) 
                  (English for Recreation) 

ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการจัดนันทนาการ ฝกการเขียนโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเนนการฝกพดู เรียนรูกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ ฝกการใชภาษาในคาย
ภาษาอังกฤษรวมท้ังฝกการจดัการคายภาษาอังกฤษ 

 
466  205    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน       2(2-0-4) 
       (English in Mass Media) 

ศึกษาภาษาอังกฤษท้ังในดานเสียง คําศัพท โครงสราง สํานวนและ คําศัพทเฉพาะสาขาท่ี
ปรากฏในส่ือสารมวลชนตาง ๆ  หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ  โทรทัศน โทรทัศนดาวเทียม 
ฯลฯ  ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง  4  ดาน  ไดแก  ฟง  พูด  อาน 
และเขียน 

 
466 231    การอานภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ      2(2-0-4) 
                  (English Reading for Academic Purposes) 

 ศึกษาและฝกทักษะการอานโดยใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ ในการอานแบบเรียน  บทความ
และเอกสารทางวิชาการ พัฒนาความรูดานคําศัพท ตลอดจนการหาใจความสําคัญจากยอ
หนาซ่ึงมีโครงสรางแบบตาง ๆ  เพื่อใหสามารถอานบทความและบทอานทางวิชาการได 
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466 320     การเสนอผลงานภาษาอังกฤษ       2(2-0-4) 
                  (English Presentation) 

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษเนื้อหาประกอบดวยการ     
อภิปรายการระดมสมองในหัวเร่ืองท่ีนาสนใจในปจจุบัน การเลือกหวัขอท่ีเหมาะสม การคน
ขอมูล การเขียนโครงการและขอมูล การเตรียมการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรและการ
นําเสนออยางเปนทางการรวมถึงบุคลิกภาพ ผูฟง ปริบท ท่ีเกี่ยวของกับการนําเสนอ  

 
466 386     ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน    2(2-0-4) 
      (English for Examination Preparation and Job Applications) 

ฝกทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษา  เชน TOEFL, TOEIC, 
IELTS,  FCE  และเตรียมภาษาเพื่อการสมัครงาน ฝกการทําขอสอบ เรียนรูทักษะและ
องคประกอบทางภาษาในขอสอบวัดความสามารถตาง ๆ  ศึกษากลยุทธในการทาํขอสอบ
ภาษาอังกฤษ ฝกอานเขียนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการสมัครงาน  อันไดแก การอานโฆษณา
รับสมัครงาน เขียนจดหมายสมัครงาน การโทรศัพทนัดหมาย  ตลอดจน การฝกกลยุทธใน
การสอบ 

 
467  253    ชุมชนศึกษา         3(2-2-5) 
                   (Community Studies) 

ศึกษาชุมชนในดานกายภาพ ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง บุคคลสําคัญ ประชากรและส่ิงแวดลอม ตลอดจนปญหาและการวางแผนเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

       มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
467 264 ธรรมปฏิบัติ         2(1-2-3) 
       (Dharma Practice) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการพฒันาตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ หลักศักยภาพและแนวคิด
ในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย  การพัฒนาตนตามแนวไตรสิกขา  วิธีคิดตามหลัก
พระพุทธศาสนา กระบวนการฝกและประโยชน การบริหารจิตและเจริญปญญา คือ ฝกสมาธิ 
และวิปสสนาตลอดจนตามหลักอานาปานสติ และสติปฏิฐานส่ี ท่ีสามารถประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 มีการปฏิบัตินอกสถานท่ี 
 


