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ปรัชญาของวิทยาลัย 

 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ ที่ยึดปรัชญา ที่ว่า “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่น่ัน” โดยด าเนินการ
ตามแบบฉบบัของพระเยซูเจ้าในการรักและรับใช้เพ่ือนมนษุย์ เพ่ือการพฒันามนษุย์ในทกุ
มิติด้วยความรู้ ความช านาญในศาสตร์เฉพาะทาง เคารพในคณุค่าและศกัด์ิศรีความเป็น
มนษุย์ อนัเป็นการสร้างสรรค์ความผาสกุและสนัติสขุแก่สงัคม 

วิสัยทศัน์ 

 วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนชัน้น าในการผลิตบัณฑิตที่
ปฏิบตัิวิชาชีพด้วยความรู้คู่ความดี 

พนัธกจิ 

1. การผลิตบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ มีคุณลักษณะ
ของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ และสามารถปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การวจิัย มุง่ศกึษาค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัสขุภาพและคณุค่า
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในผู้ สูงอายุ ผู้ เจ็บป่วยเรือ้รังผู้ ป่วย
ระยะสดุท้าย ผู้ พิการ และใช้องค์ความรู้เพ่ือสร้างความผาสกุและสนัติสขุ
แก่สงัคม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม ใช้ศกัยภาพของวิทยาลยัในการให้บริการ
วิชาการแก่สงัคมโดยบรูณาการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
 

                    วิทยาลยัเซนตห์ลุยส ์

SAINT LOUIS COLLEGE 
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4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา  สร้างความเข้าใจ ช่ืนชม             
สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย รวมทัง้
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมนานาชาติอย่างสร้างสรรค์ 

5. การบริหารจัดการ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม และหลกัธรรมาภิบาล 

 

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก มุ่งมั่นรับใช้เพ่ือน
มนษุย์ด้วยความรัก 
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

 ความรู้ดี  มีความรักและเมตตา  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

1.หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (Bachelor of Nursing Science) 
2.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (Bachelor of Science 
Progarm in Psychology) 
แขนงวชิา : 
 -   จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) 
 - จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) 
 - จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ(Industrial Organizational Psychology)  
3.หลกัสตูรกายภาพบ าบดับณัฑิต (Bachelor of Physical Therapy) 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 

ชื่อปริญญา:  พยาบาลศาสตรบณัฑิต 

ชื่อย่อ:   พย.บ 

ชื่อภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Nursing Science  

 ชื่อย่อ:    B.N.S. 

ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 “สขุใจ ใฝ่รู้ ดแูลเป็นเลิศ เชิดชคูณุธรรม น าสขุภาพสงัคม” 

จุดเด่นของคณะ 

คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนกัถงึความส าคญัของความสมัพนัธ์ของการผสมผสาน
ปรัชญา และปณิธานของวิทยาลยัสูป่รัชญาของคณะพยาบาลศาสตร์   ใน
กระบวนการศกึษาอบรมให้นกัศกึษาเป็นผู้มีสขุภาวะ  มุง่มัน่ต่อการเรียนรู้เพ่ือเป็น
บณัฑิตพยาบาล   

 

 

 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

บณัฑิตพยาบาลท่ีจบการศกึษาในหลกัสตูรนี ้ มีความสามารถ ดงันี ้ 
1. มีความรักเพ่ือนมนษุย์ ด ารงตนตามคณุธรรม 12 ประการ และมีศรัทธาต่อ
วิชาชีพการพยาบาล 
2. มีความรอบรู้ศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง บริบทของสขุภาวะ
และกฎหมาย 
 3. ปฏิบตัิการพยาบาลแก่บคุคล ครอบครัว และชมุชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ใช้ผลการวิจยัและพฒันาคณุภาพบริการ 
4. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม
กับสหวิชาชีพ สื่อสารทางวาจาและลายลักษณ์อักษรทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
5. คงไว้ซึ่งสขุภาวะตนเอง มีความเป็นอิสระ สามารถแก้ปัญหาทางวิชาการ
และวิชาชีพได้  
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมยั ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้
ด้วยตนเอง สร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. มีภาวะผู้น า ทกัษะในการบริหารจดัการ พฒันาตนเอง สามารถประกอบ
วิชาชีพในประเทศหรือประชาคมอาเซียน  
8. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  สามารถจัดการปัญหาทาง
จริยธรรม ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย 
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โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลกัสตูร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึง่สอดคล้องกบัที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้

 

         หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ .ศ . 2560 
  มีโครงสร้างหลกัสตูร  ดงันี ้
 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          134   หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป          30    หน่วยกิต 
     กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์                             8     หน่วยกิต 
     กลุม่วิชาภาษา                         14     หน่วยกิต 
     กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   8     หน่วยกิต 
 
ข. หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                 98   หน่วยกิต 

    วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ                                   22    หน่วยกิต 
   วิชาชีพ                                                   76    หน่วยกิต 
 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี                              6   หน่วยกิต 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

1.ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพ่ิมเติมทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ นกัศกึษาต่างชาติส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่า
เกรด 12 และสามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ของวิทยาลยั 
2.มีความประพฤติดีและไมเ่คยมีช่ือเสียงเสียหาย ไมเ่คยต้องโทษคดีอาญา 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และ
ปราศจากโรคอนัเป็นอปุสรรคต่อการศกึษา มีส่วนสงูไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
และน า้หนกัมีความสมัพนัธ์กบัส่วนสงู 
4. คณุสมบตัิอื่น ให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลยั 
 

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ไมม่ีความพิการที่เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา เช่น ความผิดปกติในการมองเห็น
และการได้ยิน 

2. ไมม่ีปัญหาทางสขุภาพจิต และปัญหาบคุลิกภาพ 
3. ไม่เป็นโรคติดต่อที่มีผลต่อผู้ รับบริการ เช่น การติดเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี เอดส์ 
หรือเป็นโรคที่สง่ผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร ที่จะเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 

4. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือมีภาวะที่เป็นอปุสรรคต่อการศกึษา ได้แก่ โรคลมชกัที่ไม่
สามารถควบคมุได้ โรคหวัใจขัน้รุนแรง โรคความดนัโลหิตสงูขัน้รุนแรง การติด
สารเสพติด หรือมีภาวะไตวาย 

5. ตาไมบ่อดสีท่ีมีผลต่อคณุภาพการประกอบวิชาชีพ 
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ก่อนตัดสินใจสมัคร ขอให้ท่านส ารวจตวัเองว่า ท่านมีความสนใจ ความชอบ
และสามารถปฏิบตัิสิ่งเหลา่นีไ้ด้ 
1. สามารถเสียสละความสขุ หรือกิจกรรมส่วนตวั เพ่ือให้การรักษาพยาบาลแก่
ผู้ ป่วยในยามวิกาล วนัหยดุได้ด้วยความเต็มใจ 

2. ช่วยเหลือกิจวตัรประจ าของผู้ ป่วย เช่น เช็ดตวั อาบน า้ ท าเตียง ป้อนอาหาร 
อุ้ม ยก พยงุ และให้การช่วยเหลือ 

3. สามารถปฏิบตัิต่อสิ่งปฏิกลู เช่น อจุจาระ ปัสสาวะ อาเจียน เลือด หนอง ของ
ผู้ ป่วย และปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยที่ถงึแก่กรรมโดยไมรู้่สกึรังเกียจ 

4. สามารถเผชิญความจริงเก่ียวกบัความทกุข์ ทรมาน อนัเกิดจากความเจ็บป่วย 
และเข้มแข็งพอท่ีจะปฏิบตัิงานประจ าวนักบัผู้ ป่วยนัน้ๆ 

5. สามารถใช้วิชาชีพการพยาบาลให้เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ และการบริการ 
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หลักสูตรกายภาพบ าบดับณัฑติ 

 ชื่อปริญญา:   กายภาพบ าบดับณัฑิต 

 ชื่อย่อ:    กภ.บ.  

ชื่อภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Physical Therapy  

ชื่อย่อ:    B.PT. 

ปรัชญาของคณะกายภาพบ าบัด 

  ผลิตบัณฑิตกายภาพบ าบัดที่มีคุณธรรมจริยธรรมความเอือ้อาทรมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีสมรรถนะในการให้บริการโดยใช้องค์ความรู้                    

ทางกายภาพบ าบัดอย่างเป็นสากล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม เป็นสมาชิกทีมสุขภาพที่

สามารถบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ด้วยจิตส านึกด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ รวมทัง้ค้นคว้าวิจัยใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

ตลอดจนสามารถศกึษาตอ่ในระดบับณัฑิตศกึษาของสาขาวิชากายภาพบ าบดัได้ 

 

 

 

 

คณะกายภาพบ าบดั 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิตมีวัตถุประสงค์หลักเ พ่ือผลิตบัณฑิต

กายภาพบ าบดัท่ีมีคณุลกัษณะดงันี ้

1. สามารถตรวจประเมินและวินิจฉยัปัญหาทางกายภาพบ าบดัของผู้ รับบริการ 

2. มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบัติการส่งเสริมสขุภาพป้องกัน

บ าบัด รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ รับบริการโดยใช้กระบวนการทาง

กายภาพบ าบดัได้อย่างเป็นองค์รวมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

3. มีภาวะผู้ น าสามารถบริหารจัดการงานกายภาพบ าบัดไ ด้อย่ างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐศาสตร์สขุภาพและตอบสนองความ

จ าเป็นของสงัคมอย่างแท้จริง 

4. สื่อสารด้วยภาษาสากลได้อย่างเหมาะสม 

5. สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆและภมูิปัญญาท้องถ่ินในการปฏิบตัิงาน

และการพฒันาสงัคมไทย 

6. ให้บริการแก่ผู้ ป่วยทุกเพศทุกวยัรวมทัง้ครอบครัวและชุมชนด้วยความเอือ้

อาทร ยึดมัน่ในคณุธรรมจริยธรรมและค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

7. สามารถพฒันาตนเองและร่วมพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพกายภาพบ าบัดได้

อย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวม 145 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสตูรกายภาพบ าบดับณัฑิตแบ่งเป็น 3 หมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบั

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ คือ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    (30) หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์    6 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์    15  หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ          (109) หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ     25 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชาชีพ       84 หน่วยกิต 

- ภาคทฤษฎี / ภาคปฏิบตัิทางห้องปฏิบตัิการ   (66) หน่วยกิต 

- ภาคปฏิบตัิทางวิชาชีพ    (18) หน่วยกิต 

  

3.หมวดวิชาเลือกเสรี     (6) หน่วยกิต 

 

 

 

 



คู่มือการสมคัร  หนา้12 

CM0162-02 (02/12/59) 

 

แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. นกักายภาพบ าบดัในสถานพยาบาล สถานบริการสขุภาพทกุระดบั 

2. นกักายภาพบ าบดัหรือท่ีปรึกษาทางด้านสขุภาพในสถานประกอบการอื่นๆ 

3. นกักายภาพบ าบดัในสถานศกึษาการศกึษาพิเศษ 

4. นกักายภาพบ าบดัอิสระ 

5. อาชีพอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัสายงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

1.ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตามหลักสูตร

กระทรวงศกึษาธิการมธัยมศกึษาปีที่ 6 สายสามัญวทิย์-คณิต 

2. มีความประพฤติดีและไมเ่คยมีช่ือเสียงเสียหายไมเ่คยต้องโทษคดีอาญา 

ยกเว้นกรณีประมาท 

3. มีสขุภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไมเ่จ็บป่วยหรือเป็นโรคติดตอ่ 

ร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่นๆ ที่เป็นอปุสรรคต่อการศกึษา 

4. มีคณุสมบตัิอื่นครบถ้วนตามที่วิทยาลยัฯก าหนด 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาจติวทิยา 

ชื่อปริญญา:   วิทยาศาสตรบณัฑิต  (จิตวิทยา) 

ชื่อย่อ:   วท.บ. (จิตวิทยา) 

ชื่อภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Psychology) 

ชื่อย่อ:   B.Sc. (Psychology) 

แขนงวชิา:  จิตวิทยาการปรึกษา 
   จิตวิทยาคลินิก 
   จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

ปรัชญาของหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

วิทยาลยัเซนต์หลยุส์ เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในสงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลิก
กรุงเทพฯ โดยยึดปรัชญา  “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” ด าเนินการตาม
แบบฉบบัพระเยซูเจ้าในการรักและรับใช้เพ่ือนมนษุย์ โดยการพฒันามนษุย์ในทุกมิติ
ด้วยความรู้ความช านาญในศาสตร์เฉพาะทาง และเคารพในคณุค่าแห่งศกัด์ิศรีมนษุย์ 
เพ่ือสร้างสรรค์ความผาสกุและสนัติสขุสูส่งัคม ช่วยเหลือบ าบดั พฒันาสขุภาพจิตและ
ศกัยภาพของบุคคล อนัจะเป็นผลในบณัฑิตมีลกัษณะพึงประสงค์ มีสมรรถนะในการ
จดัการดแูลสขุภาพจิตของบุคคล ครอบครัว และชมุชน รวมทัง้สามารถเพ่ิมศกัยภาพ

คณะจิตวิทยา 
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วิชาชีพจิตวิทยาให้สามารถน าไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ต่อไป ทัง้นีโ้ดยค านึงถึง
คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

คาดหวงัให้ผู้ส าเร็จการศกึษามีคณุลกัษณะดงันี ้
1.มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการให้การปรึกษา 

ช่วยเหลือ บ าบดั พฒันาสขุภาพจิตและศกัยภาพของบุคคล ครอบครัว องค์การและ
ชมุชน ด้วยความเอือ้อาทร มีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยแบ่ง  

  1.1 แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา สามารถประเมินสภาวะสขุภาพจิต ให้
การปรึกษาแก่บุคคลที่มีปัญหาสขุภาพจิต การคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนจากการใช้
ความรุนแรงและการปฏิบตัิอนัไม่เป็นธรรมทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ 

  1.2 แขนงวิชาจิตวิทยาคลินิก สามารถประเมินภาวะสขุภาพจิต การตรวจ
วินิจฉยั การบ าบดัรักษา ความผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม และบคุลิกภาพ 
โดยเบือ้งต้นได้ ตลอดจนสามารถใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก
ได้ตามหลกัมาตรฐานของแบบทดสอบ 

  1.3 แขนงวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ สามารถบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ ทัง้ภาครัฐและเอกชน อนัได้แก่ การสรรหา คดัเลือก
บคุลากร พฒันาศกัยภาพ สร้างแรงจงูใจและคณุภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพขององค์การ 

2.มีความเข้าใจ เห็นคณุค่าในตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริง 
3.สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการให้การปรึกษา ช่วยเหลือ 

บ าบดัและพฒันาสขุภาพจิตของบคุคลได้อย่างเหมาะสม 
4.มีความสามารถเป็นผู้ช่วยวิจยัทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 
5.มีจิตส านกึของความเป็นวิชาชีพที่ใฝ่รู้และยดึแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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6.มีความเป็นผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ มีวิสยัทศัน์ สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างมีวิจารณญาณสามารถจดัการเก่ียวกบัการให้การปรึกษา ช่วยเหลือ บ าบดัและ
พฒันาสขุภาพจิตของบคุคล และมีความสามารถในการท างานเป็นทีม รวมทัง้
สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ร่วมทีม 

7.เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะรู้จกัท านบุ ารุงและสืบสานศิลปวฒันธรรมที่ดี
งามของชาติ 
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 

จ านวนหน่วยกิตรวม 145  หน่วยกิต 
 แบ่งเป็น 4 หมวดวิชาท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรของ

กระทรวงศกึษาธิการ คือ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์             16 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า             109 หน่วยกิต 
 -  วิชาแกน                                 43 หน่วยกิต 

-  วิชาเอก                      42 หน่วยกิต 
  จติวทิยาการปรึกษา 
  จติวทิยาคลินิก    
  จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
        วิชาโท       24 หน่วยกิต 
 -  วิชาโทบงัคบัร่วม        9 หน่วยกิต 

-  วิชาเลือก                                   15 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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เอกลักษณ์ของหลักสูตร 
จติวทิยาการปรึกษา เป็นศาสตร์ที่ท าหน้าที่นกัจิตวิทยาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือคุ้มครองสิทธิเดก็ เยาวชน และสตรีจากการใช้ความ
รุนแรง และเน้นการให้การปรึกษาช่วยเหลือบคุคลทัว่ไป ที่มีปัญหาสขุภาพจิต 
จติวทิยาคลินิก เป็นสาขาที่ขาดแคลนตามแผนแมบ่ทก าลงัคน ด้านสาธารณสขุ
ปี พ.ศ. 2556-2560 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขานีเ้ป็นสาขาการ
ประกอบโรคศิลปะ เป็นศาสตร์ที่เน้นการตรวจวินิจฉยั ทางจิตวิทยาคลินิก การ
บ าบดัรักษาฟืน้ฟู และช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ ความคิด อารมณ์ 
พฤติกรรม และบคุลิกภาพ 
จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นศาสตร์ที่ศกึษาในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ การพฒันาคณุภาพชีวิตการท างาน การคดัเลือกบคุลากร 
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์การ 
ความก้าวหน้าทางวชิาชีพ 

1. นกัจิตวิทยา นกัจิตบ าบดั นกัปรับพฤติกรรม นกัจิตวิทยาให้การปรึกษา
ในองค์การทางการแพทย์ สขุภาพจิต พฒันาการเดก็ และ
สถาบนัการศกึษา 

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ภาครัฐและเอกชน อาทิ  งานคัดเลือก
พฒันาศกัยภาพและฝึกอบรมบคุลากร 

3. องค์การไมแ่สวงหาผลก าไร (NGO) 
4. ฝ่ายบริหารและวางกลยทุธ์ทางการตลาด 
5. ฝ่ายสนบัสนนุงานแผนและประสานงานองค์การ 
6. ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง  
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คุณสมบตัเิฉพาะ 

 1.ส าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) สายสามญั หรือ
เทียบเท่า (กศน.)หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

 2.มีผลคะแนน GPA/GAT/PAT ตามท่ีก าหนดจะได้รับการยกเว้นการ
สอบข้อเขียน 

 3.มีสขุภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ปราศจากโรคหรือสภาพอนั
เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 
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การสมัครเข้าศึกษาทัง้ 3 หลักสูตร 
1.วธีิการรับ 
1.1โดยการสมคัรสอบตรง ตามก าหนดการสอบคดัเลือกนกัศกึษาใหม่ 
1.2 ผ่านระบบ Admission กลาง 

2.จ านวนรับ 
จ านวนรับนักศึกษา 

คณะ รวม รับตรง Admission 
1.คณะพยาบาลศาสตร์ 140 คน 110 คน 30 คน 
2.คณะกายภาพบ าบดั 60 คน 30 คน 30 คน 
3.คณะจิตวิทยา 60 คน 30 คน 30 คน 

 
3. วธีิการสอบ  
ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน สอบสมัภาษณ์ การสอบความพร้อมทางวิชาชีพ  
 3.1 การสอบข้อเขียน 

- ผู้ สมัคร ที่เลือกคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบ าบัด สอบ
ข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความถนัดทั่วไป 
และความพร้อมทางวิชาชีพ 

 -  ผู้สมคัร ที่เลือกคณะจิตวิทยา สอบข้อเขียน วิชาภาษาองักฤษ ความ       
    ถนดัทัว่ไป และความพร้อมทางวิชาชีพ    

 3.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบความพร้อมทางวิชาชีพผู้ผ่านการ
สอบข้อเขียน โดยการสอบตรง และผู้ที่สอบผ่าน โดยระบบ Admission กลาง ต้องเข้า
สอบสมัภาษณ์และสอบความพร้อมทางวิชาชีพของวิทยาลยั 
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4. การตรวจร่างกาย 
4.1 คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะกายภาพบ าบดั  

  ต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ ตามโปรแกรมตรวจสขุภาพ
ในวนัเวลาที่วิทยาลยัฯ ก าหนด  
 4.2 คณะจิตวิทยา  
  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสามารถเข้าตรวจร่างกาย
จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนและน าใบรับรองแพทย์พร้อมผล  X-Rayปอด มา
แสดงภายในวนัเวลาทีท่างวิทยาลยัฯ ก าหนด 
5. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ   
 - สมคัรด้วยตนเอง จ านวนเงิน 400 บาท  
 - สมคัรสอบทางไปรษณีย์และผ่านทางระบบออนไลน์ จ านวนเงิน 500 บาท  
6.หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมคัร 
1.1.แบบฟอร์มใบสมคัร 
1.2.ดาวน์โหลดใบสมคัร 
1.3.กรอกข้อมลูออนไลน์ 

2. รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกขนาด 1 นิว้ จ านวน 3 รูป  
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบบั 
4. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ฉบบั    
5. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (transcripts) จ านวน 1 ฉบบั 
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หมายเหตุ 

1. ส าหรับผู้สมคัรทางไปรษณีย์หลกัฐานการสมคัรของท่านต้องลงนาม 

    รับรองส าเนาถกูต้องด้วยตนเอง 

2. เมื่อวิทยาลยัฯตรวจหลกัฐานการสมคัรถกูต้องครบถ้วนแล้วผู้สมคัรจะ 

    ได้รับบตัรประจ าตวัสอบซึง่ระบเุลขประจ าตวัสอบ 

3. โปรดแตง่กายสภุาพเรียบร้อยและต้องน าบตัรประจ าตวัสอบมาทกุครัง้ 

          ที่ทา่นมาติดตอ่กบัทางวิทยาลยัฯ 
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บันทกึข้อความ 
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บันทกึข้อความ 
 


