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ปรัชญา
บัณฑิตรอบรูดานจิตวิทยา ประยุกตใชพัฒนาตนเองและสังคมอยางมีประสิทธิผล ยึดม่ันคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้

1. มีความรูความเขาใจและทักษะเก่ียวกับศาสตรทางดานจิตวิทยา ใฝรูใฝเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ปญญาไดตลอดชีวิต

2. สามารถวิเคราะหและประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพ่ือดูแลตนเองและชวยเหลือผูอ่ืน
3. ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 124 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 88 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต

2.2.1) แขนงวิชา 24 หนวยกิต
2.2.2) วิชาเลือก 15 หนวยกิต

2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)

Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 88 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต

รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย น(ท-ป)
ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ

2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0)
Developmental Psychology

2511201 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0)
General Psychology

2511202 จิตสรีรวิทยา 3(3-0)
Physiological Psychology

2512209 จิตวิทยาการรูคิด 3(3-0)
Cognitive Psychology

2512210 จิตวิทยาความสุข 3(3-0)
Psychology of Happiness

2512211 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2)
Personality and Adjustment

2512214 การวดัและทดสอบทางจิตวิทยา 3(2-2)
Psychological Measurement and Testing

2512222 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 3(3-0)
Ethics for Psychologists
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2512226 จิตวิทยาการเรียนรู 3(3-0)
Learning Psychology

2512715 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา 1 3(3-0)
English for Psychology 1

2513308 จิตวิทยาขามวัฒนธรรม 3(3-0)
Cross-Cultural Psychology

2513316 จิตวิทยาแรงจูงใจ 3(3-0)
Motivation Psychology

2513602 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 3(3-0)
Introduction to Counseling Psychology

2513908 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2)
Research Methodology in Psychology
2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต

2.2.1) เลือกเรียนจากแขนงวิชาตอไปนี้
(1) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

บังคับ เรียน 24 หนวยกิต
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2)

Life and Career Planning
2512503 จิตวิทยาการแนะแนว 3(3-0)

Guidance Psychology
2513501 การศึกษารายกรณี 3(2-2)

Case Study
2513603 การปรึกษาแบบกลุม 3(2-2)

Group Counseling
2513607 การทดสอบสําหรับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2)

Psychological Test for Counseling and Guidance
2513608 ฝกปฏิบัติการปรึกษา 3(1-4)

Practicum in Counseling
2513610 เทคนิคการปรึกษา 3(2-2)

Counseling Techniques
2513907 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(1-4)

Seminar on Counseling and Guidance
(2) แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนและบริการ

บังคับ เรียน 24 หนวยกิต
2512221 การตรวจประเมินจิตพยาธิสภาพในชุมชน 3(2-2)

Psychopathological Assessment in Community
2513312 พลวัตกลุมกับการพัฒนาเจตคติ 3(2-2)

Group Dynamics and Attitude Development
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2513317 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0)
Community Psychology

2513503 จิตวิทยาสําหรับการชวยเหลือในภาวะวิกฤต 3(2-2)
Psychology for Crisis Intervention

2513703 จิตวิทยาการมีสวนรวมในงานบริการชุมชน 3(2-2)
Participatory Psychology in Community Services

2513717 ฝกปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชนและบริการ 3(1-4)
Practicum in Community and Service Psychology

2513905 สัมมนาจิตวิทยาชุมชนและบริการ 3(1-4)
Seminar on Community Psychology and Services

2513910 จิตวิทยาผูสูงอายุ 3(2-2)
Psychology for The Elderly

(3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
บังคับ เรียน 24 หนวยกิต

2511702 การพัฒนาศักยภาพมนุษย 3(2-2)
Human Potential Development

2512704 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0)
และองคการ
Introduction to Industrial Psychology and Organization

2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 3(3-0)
Psychology of Marketing and Consumer

2513301 จิตวิทยาแรงงานสัมพันธ 3(3-0)
Psychology of Labour Relations

2513704 จิตวิทยาการฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม 3(2-2)
Psychology of Training in Industrial Organization

2513714 การทดสอบทางจิตวิทยาในองคการอุตสาหกรรม 3(2-2)
Psychological Testing in Industrial Organization

2513715 ฝกปฏิบัติการจิตวิทยาในองคการ 3(1-4)
Practicum in Organizational Psychology

2513906 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(1-4)
Seminar on Industrial Psychology and Organization

2.2.2) เลือก เรียนวิชาเลือกดังตอไปนี้ 15 หนวยกิต
2512103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน 3(3-0)

Child and Adolescent Psychology
2512208 จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน 3(2-2)

Introduction to Experimental Psychology
2512219 สุขภาพจิตในการทํางาน 3(3-0)

Mental Health at Work
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2512225 การสงเสริมทักษะการคิดสรางสรรค 3(2-2)
Promotion of Creative Thinking Skills

2512301 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล 3(3-0)
Interpersonal Relationship Psychology

2512401 จิตวิทยาอปกติ 3(3-0)
Abnormal Psychology

2512402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0)
Exceptional Children Psychology

2512502 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 3(2-2)
Psychology for Self Development

2512703 จิตวิทยาสุขภาพ 3(3-0)
Health Psychology

2512706 จิตวิทยาเพ่ือประสิทธิผลองคการ 3(3-0)
Psychology for Organizational Effectiveness

2512707 การปรับพฤติกรรม 3(3-0)
Behavior Modification

2512716 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา2 3(3-0)
English for Psychology 2

2512717 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับจิตวิทยา 3(2-2)
Statistics and Computer Programs for Psychology

2513309 จิตวิทยาสังคม 3(3-0)
Social Psychology

2513310 จิตวิทยาการเปนผูนํา 3(3-0)
Psychology of Leadership

2513311 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(2-2)
Human Relations in Organization

2513314 สวัสดิการสงเคราะหครอบครัวและเด็ก 3(2-2)
Social Welfare for Family and Child

2513315 จิตวิทยามวลชน 3(3-0)
Mass Psychology

2513318 จิตวิทยาสําหรับงานสวัสดิการสังคม 3(3-0)
Psychology for Social Welfare

2513402 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน 3(2-2)
Group Counseling Techniques for Adolescence

2513604 การปรึกษาคูสมรสและครอบครัวเบื้องตน 3(3-0)
Introduction to Couple and Family Counseling

2513606 การฝกปฏิบัติการปรึกษาและการชวยเหลือเบื้องตน 3(1-4)
Basic Practice in Counseling and Helping



วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6

2513701 จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการโนมนาว 3(3-0)
Psychology of Communication and Persuasion

2513716 การปรึกษาและประนีประนอม 3(3-0)
Consultation and Compromise

2513718 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0)
Conflict Management and Negotiations

2513903 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(1-4)
Independent Study in Industrial Psychology and Organization

2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2514803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 2(90)

Preparation for Professional Experience in Psychology
2514804 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 5(450)

Professional Practice in Psychology
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม

การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ การ
วิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมี
มารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อ
ประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain

confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)
Language  and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ  การกระทบ

ทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน  เพ่ือการการอยูรวมกันอยางสันติ
ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม จิต

นิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตาง ๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความ
ตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดาน

ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง
เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูสงัคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ
การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เชน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบตอ

ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของ
ชีวิต
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4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ ของ

มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม สําหรับ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)

Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต

2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0)
Developmental Psychology
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ  อิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการ

จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พฤติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการสัมผัส การเคลื่อนไหว
การคิด การเรียนรู สติปญญา บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม ตั้งแตปฏิสนธิจนถึงวัยชรา
2511201 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0)

General Psychology
ความหมาย  วิธีการศึกษาทางจติวิทยา  พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  ผลและวิธีการศึกษาใหม

ๆ  ท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการของมนุษย การรูสึกและการรับรู  เชาวนปญญา ความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู
กระบวนการคิด การจําและการลืม การจูงใจ บุคลิกภาพ และการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลและกลุม
2511202 จิตสรีรวิทยา 3(3-0)

Physiological Psychology
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและกลไกทางจิตสรีรวิทยา อิทธิพลท่ีมีตอพฤติกรรม ยีนสกับ

พฤติกรรม หนาท่ีของระบบประสาท อวัยวะรับความรูสึก การตอบสนอง เมตาบอลิซึม อวัยวะในการพูด ระบบ
ฮอรโมนท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู แรงจูงใจ อารมณ การเรียนรู ความจําและจิตสํานึก ปฏิกริยาสรีระแปรปรวน
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2512209 จิตวิทยาการรูคิด 3(3-0)
Cognitive Psychology
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาทางปญญา การรับรู การจํา การ

ลืม กระบวนการคิด รูปแบบการคิด การเรียนรูภาษา การพูด การอานและการเขียน การแกปญหา การ
ตัดสินใจและการใชเหตุผล ปจจัยท่ีสงเสริมการคิด
2512210 จิตวิทยาความสุข 3(3-0)

Psychology of Happiness
การพัฒนาดานคุณคาในตนเองและผูอ่ืน สติรับรูในการปฏิบัติกิจตาง ๆ การมองโลกในแงดี

ความฉลาดทางสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ การมีความหวัง การปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพของ
มนุษยใหมีความสุข
2512211 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2)

Personality  and  Adjustment
ความหมาย การวิเคราะหและการจําแนกบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ การวัดและการ

พัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีสําคัญ พฤติกรรมท่ีเปนปญหา ทักษะการปองกันและแกไขพฤติกรรมท่ี
เปนปญหา ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับสังคม วัฒนธรรม วิธีการปรับตัวของบุคคล
2512214 การวัดและทดสอบทางจิตวิทยา 3(2-2)

Psychological Measurement and Testing
หลักการเบื้องตน กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและลักษณะ

ของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การเลือกใชแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับจุดประสงค การใชแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาบางชนิด การใหคะแนน การแปลผล การเขียนรายงานทางจิตวิทยา การประชุมปรึกษาเพ่ือรายงานผล
การทดสอบทางจิตวิทยา จรรยาบรรณการใชแบบทดสอบ
2512222 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 3(3-0)

Ethics for Psychologists
บทบาทหนาท่ีของนักจิตวิทยาท่ีดี จรรยาบรรณนักจิตวิทยา กรณีปญหาดานจริยธรรมใน

วิชาชีพ แนวทางปองกันปญหาทางจริยธรรม การสงเสริมและพัฒนาจริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
2512226 จิตวิทยาการเรียนรู 3(3-0)

Learning Psychology
ทฤษฎีและโครงสรางการเรียนรู อวัยวะรับความรูสึกกับการรับรู การรับรูรูปราง ขนาด ภาพ

ลวงตา การรับรูทางสังคม กระบวนการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การศึกษาดานการรับรูและการเรียนรู การ
ประยุกตใชหลักการรับรูและการเรียนรู
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2512715 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา1 3(3-0)
English for Psychology 1
คําศัพทเฉพาะทางจิตวิทยาในระดับเบื้องตน การอานเอกสารวิชาการดานจิตวิทยา การ

สื่อสารเบื้องตนในบริบทท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยา
2513308 จิตวิทยาขามวัฒนธรรม 3(3-0)

Cross-Cultural Psychology
ปจจัยทางจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีมีผลตอบุคลิกภาพ เจตคติ เชาวปญญา

แรงจูงใจ การรับรู และพฤติกรรมทางจิตและสังคมของปจเจกบุคคล จิตวิทยาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม การประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาในการอธิบายปรากฏการณขามวัฒนธรรมเนนการศึกษาเก่ียวกับ
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
2513316 จิตวิทยาแรงจูงใจ 3(3-0)

Motivation  Psychology
ทฤษฎีและองคประกอบทางสรีระ สิ่งแวดลอมและองคประกอบทางจิตใจท่ีสงผลตอการเกิด

พฤติกรรม การประยุกตแนวคิดและหลักการจูงใจมาใชในการสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและการสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางานตามวิถีไทย
2513602 จิตวิทยาการปรึกษาเบ้ืองตน 3(3-0)

Introduction to Counseling Psychology
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา รูปแบบและกระบวนการของ

จิตวิทยาการปรึกษา บทบาท หนาท่ี และจรรยาบรรณของผูใหบริการปรึกษา
2513908 ระเบียบวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2)

Research Methodology in Psychology
ความหมาย ลักษณะ ระเบียบและวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การกําหนดปญหาการ

วิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวม
ขอมูล การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และปฏิบัติการวิจัยทางจิตวิทยา

2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต
2.2.1) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

บังคับเรียน 24 หนวยกิต
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2)

Life  and  Career Planning
หลักการพัฒนาทางอาชีพ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพัฒนาการทางอาชีพ  ทักษะการประเมินตนเองดาน

ชีวิตและอาชีพ การสํารวจความถนัด  ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ  คานิยม แรงจูงใจ
การสํารวจคนควาขอมูลทางอาชีพ ทักษะการตั้งเปาประสงคเพ่ือการบรรลุความสําเร็จในการวางแผนชีวิตและ
อาชีพ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือสรางความกาวหนาในชีวิตและอาชีพ
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2512503 จิตวิทยาการแนะแนว 3(3-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการ และประเภทของการแนะแนว การบริหารการแนะ

แนวท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติ และ
จรรยาบรรณของการแนะแนว กลไก ความสําเร็จของการแนะแนว การใชกระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
2513501 การศึกษารายกรณี 3(2-2)

Case Study
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการศึกษารายกรณี กระบวนการศึกษารายกรณี การใชเทคนิคและ

เครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะ
กรณี
2513603 การปรึกษาแบบกลุม 3(2-2)

Group Counseling
ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการใหคําปรึกษาเปนกลุม บทบาทผูใหคําปรึกษา บทบาทผูรับ

คําปรึกษา จรรยาบรรณการปรึกษาแบบกลุม การพัฒนาเจตคติในการสรางเสริมทักษะและประสบการณใหกับ
นักศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรมการปฏิสัมพันธของกลุม ประสบการณการเปนผูนํากลุมใหคําปรึกษา
2513607 การทดสอบสําหรับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2)

Psychological Test for Counseling and Guidance
แนวคิด หลักการ ชนิดของแบบทดสอบทางจิตวิทยาท่ีใชในการปรึกษา และจรรยาบรรณของ

การทดสอบ การใชแบบทดสอบตาง ๆ และการประยุกตใชในการกระบวนการปรึกษา
2513608 ฝกปฏิบัตกิารปรึกษา 3(1-4)

Practicum in Counseling
การประยุกตใชหลักการและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษาในการใหคําปรึกษาบุคคลและ

แบบกลุม การฝกทักษะและการปฏิบัติการปรึกษาการใหความชวยเหลือบุคคล การฝกทักษะและบทบาทการ
เปนผูนําและสมาชิกในการปรึกษากลุม การวิเคราะหและประเมินผล ตลอดจนการฝกประสบการณการปรึกษา
กับผูมาขอรับการปรึกษาในสถานการณจริง
2513610 เทคนิคการปรึกษา 3(2-2)

Counseling Techniques
ความสําคัญของบริการใหคําปรึกษา บทบาทผูใหคําปรึกษาและบทบาทผูรับการปรึกษา

กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษาเบื้องตนของแตละทฤษฎีการใหคําปรึกษาท่ีสําคัญ การนําหลักการ
และทฤษฎีมาประยุกตใชในการใหคําปรึกษา โดยใหนักศึกษามีประสบการณฝกเทคนิคใหคําปรึกษาเปนราย
กรณี
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2513907 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(1-4)
Seminar on Counseling and Guidance
การสัมมนาและดูงานเก่ียวกับงานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว วิเคราะหแนวความคิด

ใหม ๆ ในวงการจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว แนวโนมความกาวหนา ปญหาในรูปแบบตาง ๆ และ
ลักษณะการปรึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังปจจุบันและอนาคต ศึกษาผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว นํามาวิเคราะหเพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนางานดานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และ
เสนอรายงาน

2.2.2) แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนและบริการ
บังคับเรียน 24 หนวยกิต

2512221 การตรวจประเมินจิตพยาธิสภาพในชุมชน 3(2-2)
Psychopathological Assessment in Community
ความหมาย ความสําคัญของการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพจิตใจของบุคคลในชุมชน การ

วินิจฉัยเพ่ือหาทางปองกันและชวยเหลือบุคคลในชุมชน โดยเนนการเพ่ิมประสบการณศึกษานอกสถานท่ี
2513312 พลวัตกลุมกับการพัฒนาเจตคติ 3(2-2)

Group Dynamics and Attitude Development
ความหมายและความสําคัญของการใชพลวัตกลุมท่ีมีตอการเสริมสรางเจตคติ เทคนิคกลุม

การใชพลวัตกลุมในการเปลี่ยนแปลงและสงเสริมเจตคติในงานจิตวิทยาชุมชน งานมวลชนสัมพันธ การ
เสริมสรางเจตคติกับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เจตคติตอการรวมพลังความคิดในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เจตคติตอการบริโภคดวยปญญาในวิถีชีวิตไทย การประเมินเจตคติในงานจิตวิทยาชุมชน
2513317 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0)

Community Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาชุมชน ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ วิธีการของจิตวิทยาชุมชน การ

ประยุกตจิตวิทยาชุมชนในการสงเสริม ปองกัน และจัดการปญหาชุมชน การสรางความเขมแข็งในชุมชน โดย
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน
2513503 จิตวิทยาสําหรับการชวยเหลือในภาวะวิกฤต 3(2-2)

Psychology for Crisis Intervention
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาการปองกันชวยเหลือเด็กและวัยรุนท่ีเผชิญภาวะวิกฤติ

ลักษณะของเด็กและวัยรุนท่ีเผชิญภาวะวิกฤต การฆาตัวตาย การถูกทารุณ ความรูสึกสูญเสีย การติดสารเสพ
ติด การฝกปฏิบัติ การจัดการปญหาจากสถานการณจําลอง ประสบการณดูงานนอกสถานท่ี
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2513703 จิตวิทยาการมีสวนรวมในงานบริการชุมชน 3(2-2)
Participatory Psychology in Community Services
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและเทคนิคกระบวนการของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือ

การพัฒนาและใหบริการชุมชน การนําเสนอโปรแกรมการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาและ
บริการชุมชน  และประเมินผลการจัดโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
2513717 ฝกปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชนและบริการ 3(1-4)

Practicum in Community and Service Psychology
บทบาท หนาท่ี และขอบขายของงานจิตวิทยาชุมชนและบริการ เนนการเฝาระวังสุขภาพจิต

ชุมชนและบริการ ฝกประสบการณในชุมชน การเสนอแนะแนวทางการปองกันสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชุมชน การประเมินผลการฝกงานของตนภายใตการนิเทศของอาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของในชุมชน
2513905 สัมมนาจิตวิทยาชุมชนและบริการ 3(1-4)

Seminar on Community Psychology and Services
การสัมมนาและดูงานเก่ียวกับงานจิตวิทยาชุมชน แนวความคิดใหม ๆ ในวงการจิตวิทยา

ชุมชน แนวโนมปญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ท้ังปจจุบันและอนาคต งานวิจัยทางดาน
จิตวิทยาชุมชน แนวทางพัฒนางานดานจิตวิทยาชุมชนและการเสนอรายงาน
2513910 จิตวิทยาการผูสูงอายุ 3(2-2)

Psychology for The Elderly
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของผูสูงอายุ ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของ

ผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา การปรับตัว ปญหาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต จิตวิทยาในการดูแลผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผูสูงอายุ การฝกปฏิบัติในสถาน
บริบาลผูสูงอายุ

2.2.3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
บังคับเรียน 24 หนวยกิต

2511702 การพัฒนาศักยภาพมนุษย 3(2-2)
Human  Potential  Development
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการวิเคราะหศักยภาพตนเอง ฝกปรับปรุง พัฒนา และควบคุมตนเอง

ดานความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออก การสรางสัมพันธกับบุคคลอ่ืน การสรางเสริม
กําลังใจตนเอง การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน  และการวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง
2512704 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(3-0)

Introduction to Industrial Psychology and Organization
ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เปาหมายของ

องคการอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของบุคคลกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน ผลกระทบของ
สิ่งแวดลอมในการทํางานตอสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของบุคคล อุบัติภัยและความปลอดภัยใน
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การทํางาน การปรับพฤติกรรมของบุคคลใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การ
ควบคุมคุณภาพงาน จิตวิทยาวิศวกรรมมนุษย การออกแบบงานและหนาท่ีของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 3(3-0)

Psychology of Marketing and Consumer
หลักการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค โดยเนนทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยา ดานสังคม

พฤติกรรม การรับรู แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม บุคลิกภาพและอิทธิพลของกลุมบุคคลท่ีมีผลตอความเขาใจใน
การตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและการใชบริการของผูบริโภค วิธีการแสดงความคิดเห็นอางอิงและสุมความ
ตองการ
2513301 จิตวิทยาแรงงานสัมพันธ 3(3-0)

Psychological of Labour Relations
ความหมาย ความสําคัญของแรงงานสัมพันธ นโยบาย แรงงานและภาวะการทํางาน

กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธระหวางลูกคากับฝายบริการ บทบาทของสหภาพแรงงาน ปญหา
แรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางและลูกจาง การพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม
กระบวนการเจรจาตอรอง เม่ือเผชิญปญหาแรงงานสัมพันธ
2513704 จิตวิทยาการฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม 3(2-2)

Psychology of Training in Industrial Organization
ความหมาย ความสําคัญของการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ฝกการประยุกตหลักการเรียนรู

ไปใชในการฝกอบรมในรูปแบบตาง ๆ การวางแผน เทคนิค และกระบวนการจัดการฝกอบรม การประชุมแบบ
ตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช บทบาทหนาท่ีของบุคลากรในการพัฒนาและฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงค การ
จัดโปรแกรมการฝกอบรม และการประเมินผลการฝกอบรมโดยเนนการฝกอบรมท่ีใชการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคล
2513714 การทดสอบทางจิตวิทยาในองคการอุตสาหกรรม 3(2-2)

Psychological Testing in Industrial Organization
กระบวนการทดสอบทางจิตวิทยาในองคการอุตสาหกรรม ฝกการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา

ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขาทํางาน ไดแก แบบทดสอบทางสติปญญา บุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจ
ฝกวิธีการสัมภาษณ และการวิเคราะหเพ่ือกําหนดเกณฑการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคการและการ
สงเสริมความเจริญกาวหนาในงาน
2513715 ฝกปฏิบัติการจิตวิทยาในองคการ 3(1-4)

Practicum in Organizational Psychology
บทบาท หนาท่ีและขอบขายของงานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ฝกประสบการณใน

องคการ และประเมินผลการฝกงานของตน ภายใตการนิเทศของอาจารยและบุคลากรท่ีเก่ียวของในองคการ
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2513906 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(1-4)
Seminar on Industrial Psychology and Organization
การสัมมนาและดูงานเก่ียวกับงานจิตวิทยาอุตสาหกรรม แนวความคิด ปญหาความกาวหนา

และความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การวิเคราะหและอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและเสนอรายงาน

2.2.3) กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต
2512103 จิตวิทยาเด็กและวัยรุน 3(3-0)

Child and Adolescent Psychology
ลักษณะของการพัฒนาการทางรางกาย และจิตใจของเด็กและวัยรุน การเปลี่ยนแปลงของ

บุคลิกภาพ และการปรับตัวตามวัย ปญหาและความตองการดานตาง ๆ ของเด็กและวัยรุน รูปแบบกิจกรรมใน
โรงเรียนและในชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของเด็กและวัยรุน
2512208 จิตวิทยาการทดลองเบ้ืองตน 3(2-2)

Introduction to Experimental Psychology
หลักการและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา ประเภทและรูปแบบของการทดลอง การออกแบบ

และวางแผนการทดลองข้ันตน ผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง การฝกหัดทําการทดลองดานจิตวิทยา การ
วิเคราะหผลและการเขียนรายงานการทดลอง
2512219 สุขภาพจิตในการทํางาน 3(3-0)

Mental Health at Work
ความหมาย ความสําคัญของสุขภาพจิตในการทํางาน ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของบุคลากร

ในองคการ การปรับตัวของบุคลากรในองคการ สุขภาพจิตท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ไดแก ความเครียด ความ
เหนื่อยลา ความเบื่อหนาย การใชสิ่งเสพติด ความวิตกกังวลในการทํางาน การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสุขภาพจิตใน
การทํางาน การสงเสริม การปองกันและการแกไขฟนฟูเก่ียวกับปญหาสุขภาพจิตในการทํางาน บทบาทหนาท่ี
ของบุคลากรผูรับผิดชอบสุขภาพจิตในองคการ ศึกษาและเสนอโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตในองคการ
2512225 การสงเสริมทักษะการคิดสรางสรรค 3(2-2)

Promotion of Creative Thinking Skills
ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะกระบวนการและข้ันตอนของการคิดสรางสรรค ลักษณะบุคคลท่ี

มีความคิดสรางสรรค ปจจัยท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค ฝกการจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดสรางสรรค ทักษะท่ีจําเปนสําหรับบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมความคิดสรางสรรค การวัดและ
ประเมินผลความคิดสรางสรรค ฝกสรางกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค
2512301 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล 3(3-0)

Interpersonal Relationship Psychology
พ้ืนฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การปรับตัวทางสังคม โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน การสรางทีมงาน และการสราง
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ความสัมพันธในทีมงาน การนําแนวคิดและหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวาง
บุคคล
2512401 จิตวิทยาอปกติ 3(3-0)

Abnormal Psychology
พฤติกรรมและการปรับตัวท่ีผิดปกติ ภาวะเครียด บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระ

แปรปรวน โรคประสาท โรคจิต โดยศึกษาถึงสาเหตุ อาการแสดงของโรค การวิเคราะห การปองกัน และการ
ชวยเหลือแกไข
2512402 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 3(3-0)

Exceptional Children Psychology
ลักษณะเด็กท่ีมีความพิเศษ เชน เด็กท่ีมีความบกพรองตาง ๆ ทางรางกาย การไดยิน การเห็น การ

เคลื่อนไหว เด็กเปนโรคทางระบบประสาทบางชนิด เด็กปญญาออน เด็กท่ีมีสติปญญาเดนเปนพิเศษ สาเหตุ
ทางดานจิตวิทยา การวินิจฉัย และการปฏิบัติตอเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม
2512502 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 3(2-2)

Psychology for Self Development
ความเขาใจเบื้องตนของจิตวิทยาในหลักความเปนจริงท่ีเปนกลางตามธรรมชาติ ไดแก ชีวิต

และความเปนไปของชีวิต จิตวิทยาการพัฒนามนุษยตามหลักศาสนธรรม สาระสําคัญของศาสนธรรมท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาพฤติกรรมและการพัฒนาจิตใจ หลักปฏิบัติธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีเปนสุขและสงบ เนนการฝก
พัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เนนการเรียนรูและปฏิบัติควบคูกัน
2512703 จิตวิทยาสุขภาพ 3(3-0)

Health Psychology
ความหมายและขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาเพ่ือการจัดการสุขภาพอนามัยใหเปน

ปกติ การปองกันและการบําบัดฟนฟูความเจ็บปวย พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ  การปองกัน
เบื้องตนและการสงเสริมสุขภาพโดยองครวม บทบาทของนักจิตวิทยาสุขภาพในการศึกษาวิจัย  องคประกอบ
ภาวะเสี่ยง และโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพอนามัย
2512706 จิตวิทยาเพื่อประสิทธิผลองคการ 3(3-0)

Psychology for Organizational Effectiveness
องคประกอบท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคการ บทบาทของนักจิตวิทยา

ในการพัฒนาองคการ การเรียนรูวัฒนธรรมในองคการ  เชน บทบาท บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ สังคม
ประกิตในองคการ การวินิจฉัยปญหาเพ่ือพัฒนาองคการ ทฤษฎีหลักการและวิธีการทางจิตวิทยาท่ีใชในการ
แกปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู และการพัฒนาบุคลากรใน
องคการโดยเนนการใชสมรรถนะเปนฐานการเรียนรู
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2512707 การปรับพฤติกรรม 3(3-0)
Behavior Modification
ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการปรับ

พฤติกรรม หลักการและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมท่ีสําคัญ การนําไปประยุกตใช
2512716 ภาษาอังกฤษสําหรับจิตวิทยา2 3(3-0)

English for Psychology 2
การแปลผลแบบทดสอบภาษาอังกฤษ การแปลวารสารท่ีเก่ียวของกับการทดลองทางจิตวิทยา

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานทางจิตวิทยา การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทาง
วิชาการ
2512717 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับจิตวิทยา 3(2-2)

Statistics and Computer Programs for Psychology
หลักและวิธีการของสถิติพ้ืนฐานเพ่ือใชในการวิจัยทางจิตวิทยา การใชสถิติเชิงพรรณนาและ

การทดสอบ และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และวิเคราะห
ขอมูล
2513309 จิตวิทยาสังคม 3(3-0)

Social Psychology
ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคมท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและ

สภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม สัมพันธภาพระหวางกลุม กระบวนการ
กลุม ความเปนผูนํา อิทธิพลของวัฒนธรรม และโครงสรางทางสังคมตอบุคลิกภาพ การเสริมสรางและเปลี่ยน
เจตคติทางสังคม
2513310 จิตวิทยาการเปนผูนํา 3(3-0)

Psychology of Leadership
พฤติกรรมของผูนํา บทบาทและหนาท่ีของผูนําระดับตาง ๆ ในองคการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

ภาวะผูนํา คุณลักษณะผูนํา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลและกลุมทํางาน ผูนํากับการปรับ
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาในองคการ
2513311 มนษุยสัมพันธในองคการ 3(2-2)

Human Relations in Organization
ความหมาย ความสําคัญ และจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธ  การทํางานในองคการ ลักษณะ

ความสัมพันธของบุคคลในองคการ โครงสรางขององคการ กลุมและผูนําในองคการ เทคนิคการสื่อสารใน
องคการ การประสานงานท่ีมีคุณภาพ การสงเสริมการเรียนรูรวมกันในองคการ บทบาทของท่ีปรึกษา และการ
ใหคําแนะนําชวยเหลือพนักงาน
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2513314 สวัสดิการสงเคราะหครอบครัวและเด็ก 3(2-2)
Social Welfare for Family and Child
สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดลอม อิทธิพลท่ีมีตอสวัสดิภาพของครอบครัว เด็กและเยาวชน

หลักการ กฎหมายท่ีควรรูเก่ียวกับครอบครัวและเยาวชน แนวคิดวิธีดําเนินงานในการสงเสริมพัฒนาสวัสดิการ
และชวยเหลือครอบครัว เด็กและเยาวชน เพ่ิมพูนประสบการณโดยการศึกษานอกสถานท่ี
2513315 จิตวิทยามวลชน 3(3-0)

Mass Psychology
พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุมชน และการควบคุมทางสังคม

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกลุมชน การแพรระบาดทางอารมณ ประเภทของกลุมชน การจัดการเม่ือเกิดวิกฤติการณ
เก่ียวกับกลุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันและอนาคต การลดความขัดแยงในชุมชน
2513318 จิตวิทยาสําหรับงานสวัสดิการสังคม 3(3-0)

Psychology for Social Welfare
หลักการและการประยุกตวิธีการทางจิตวิทยาเพ่ืองานสังคมสงเคราะห กระบวนการสังคม

สงเคราะห วิธีการชวยเหลือบุคคลในวัยและกลุมตาง ๆ จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห ความมีจิตอาสา
การปรับปรุงการใหบริการแกบุคคล กลุม และชุมชน
2513402 เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน 3(2-2)

Group Counseling Techniques for Adolescence
ความหมาย ความสําคัญของการปรึกษาแบบกลุม ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ กระบวนการกลุม

บทบาทหนาท่ีของผูนํากลุม เทคนิคการปรึกษาแบบกลุม ธรรมชาติและพัฒนาการของวัยรุน ปญหาวัยรุน การ
ฝกปฏิบัติ การปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน
2513604 การปรึกษาคูสมรสและครอบครัวเบ้ืองตน 3(2-2)

Introduction to Couple and Family Counseling
แนวคิดและหลักการของครอบครัว ลักษณะตาง ๆ ของครอบครัว ทฤษฎีและเทคนิคของ

ครอบครัวบําบัด และฝกปฏิบัติการทําครอบครัวบําบัด
2513606 การฝกปฏิบัติการปรึกษาและการชวยเหลือเบ้ืองตน 3(1-4)

Basic Practice in Counseling and Helping
การเตรียมตัวเปนผูใหบริการปรึกษาและชวยเหลือแกผูรับบริการ ทักษะการปรึกษาและ

ชวยเหลือ  การวิเคราะหปญหา สรุปผล และการเขียนรายงานการใหบริการปรึกษา และชวยเหลือเบื้องตน
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2513701 จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการโนมนาว 3(3-0)
Psychology of Communication and Persuasion
พัฒนาการทางภาษา การใชอวัจนสารและวัจนสารในการติดตอสื่อสาร โครงสรางและรูปแบบ

ของการติดตอสื่อสารประเภทตาง ๆ เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ ขาวลือ การชักชวน  การประยุกต
ความรูทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการชักชวน
2513716 การปรึกษาและประนีประนอม 3(3-0)

Consultation and Compromise
ความหมาย ความสําคัญของการใหคําปรึกษาและการประนีประนอม ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

หลักการและเทคนิคในการปรึกษา การแนะนํา การเสนอแนะ และการประนีประนอม บทบาท หนาท่ีของการ
เปนท่ีปรึกษาท่ีดี และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของผูจัดการความขัดแยงในองคการ การประเมินผล การปรึกษา
และการประนีประนอม
2513718 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0)

Conflict Management and Negotiation
ปญหาความขัดแยงในระดับจุลภาคและมหภาค ทฤษฎีความขัดแยง การเสริมสราง

ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห การแกปญหาและตัดสินใจอยางสรางสรรค ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการ
เจรจาตอรอง การตัดสินใจ การแกปญหา การจัดการกับอารมณ การเสริมสรางความม่ันคงทางอารมณและ
ความสามารถในการควบคุมตนเองตลอดจนการวิเคราะหการสื่อสารระหวางบุคคล
2513903 การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(1-4)

Independent Study in Industrial Psychology and Organization
หัวขอท่ีสนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูสอนเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

โครงการตาง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาคนควาภายใตการปรึกษาแนะนําของผูสอน การนํา
ระเบียบวิธีวิจัยมาใชศึกษา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณเปนรายบุคคล

2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2514803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 2(90)

Preparation for Professional Experience in Psychology
การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ การศึกษาลักษณะการดําเนินงาน

การบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับแขนงวิชาท่ีเรียน การวิเคราะหบทบาทและหนาท่ีของนักจิตวิทยาในองคการ
ชุมชน หรือหนวยงาน การเตรียมโครงการบริการทางจิตวิทยาท่ีสอดคลองกับความตองการขององคการ ชุมชน
หรือหนวยงาน การนําเสนอโครงการอยางนอยกลุมละ 1 โครงการ
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2514804 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 5(450)
Professional Practice in Psychology
การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเหมาะสมกับแขนงวิชาท่ีเรียน การศึกษาสภาพปญหาความ

ตองการ หรือความจําเปนของหนวยงาน การเสนอและดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงงานภายใตการให
คําปรึกษาและนิเทศงานของอาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ


