หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology
ศศ.บ. (จิตวิทยา) B.A. (Psychology)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
บัณฑิตรอบรู้ด้านจิ ตวิทยา ประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิผ ล ยึดมั่น คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาได้ตลอดชีวิต
2. สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
12
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
88
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
42
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
39
หน่วยกิต
2.2.1) แขนงวิชา
24
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9
หน่วยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
1500112
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
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หน้า 1

2500113
2500114
2500115
2500116

4000115
4000116
4000117

รหัสวิชา
2511103
2511201
2511202
2512209
2512210
2512211
2512214
2512222
2512226

1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสู่สังคมโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life

12 หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

9
หน่วยกิต
3(2-2)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
จิตสรีรวิทยา
Physiological Psychology
จิตวิทยาการรู้คิด
Cognitive Psychology
จิตวิทยาความสุข
Psychology of Happiness
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
การวัดและทดสอบทางจิตวิทยา
Psychological Measurement and Testing
จริยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
Ethics for Psychologists
จิตวิทยาการเรียนรู้
Learning Psychology

88
42
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3(3-0)
3(3-0)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
หน้า 2

2512715
2513308
2513316
2513602
2513908

2512501
2512503
2513501
2513603
2513607
2513608
2513610
2513907

2512221
2513312
2513317

ภาษาอังกฤษสาหรับจิตวิทยา 1
English for Psychology 1
จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Psychology
จิตวิทยาแรงจูงใจ
Motivation Psychology
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
Introduction to Counseling Psychology
ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
Research Methodology in Psychology

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
39
หน่วยกิต
2.2.1) เลือกเรียนจากแขนงวิชาต่อไปนี้
(1) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
บังคับ เรียน
24 หน่วยกิต
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(2-2)
Life and Career Planning
จิตวิทยาการแนะแนว
3(3-0)
Guidance Psychology
การศึกษารายกรณี
3(2-2)
Case Study
การปรึกษาแบบกลุ่ม
3(2-2)
Group Counseling
การทดสอบสาหรับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
3(2-2)
Psychological Test for Counseling and Guidance
ฝึกปฏิบัติการปรึกษา
3(1-4)
Practicum in Counseling
เทคนิคการปรึกษา
3(2-2)
Counseling Techniques
สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
3(1-4)
Seminar on Counseling and Guidance
(2) แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนและบริการ
บังคับ เรียน
24
หน่วยกิต
การตรวจประเมินจิตพยาธิสภาพในชุมชน
3(2-2)
Psychopathological Assessment in Community
พลวัตกลุ่มกับการพัฒนาเจตคติ
3(2-2)
Group Dynamics and Attitude Development
จิตวิทยาชุมชน
3(3-0)
Community Psychology
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หน้า 3

2513503
2513703
2513717
2513905
2513910

2511702
2512704
2512705
2513301
2513704
2513714
2513715
2513906
2512103
2512208
2512219
2512225
2512301

จิตวิทยาสาหรับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต
3(2-2)
Psychology for Crisis Intervention
จิตวิทยาการมีส่วนร่วมในงานบริการชุมชน
3(2-2)
Participatory Psychology in Community Services
ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชนและบริการ
3(1-4)
Practicum in Community and Service Psychology
สัมมนาจิตวิทยาชุมชนและบริการ
3(1-4)
Seminar on Community Psychology and Services
จิตวิทยาผู้สูงอายุ
3(2-2)
Psychology for The Elderly
(3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
บังคับ เรียน
24
หน่วยกิต
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3(2-2)
Human Potential Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0)
และองค์การ
Introduction to Industrial Psychology and Organization
จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
3(3-0)
Psychology of Marketing and Consumer
จิตวิทยาแรงงานสัมพันธ์
3(3-0)
Psychology of Labour Relations
จิตวิทยาการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม
3(2-2)
Psychology of Training in Industrial Organization
การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม
3(2-2)
Psychological Testing in Industrial Organization
ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาในองค์การ
3(1-4)
Practicum in Organizational Psychology
สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(1-4)
Seminar on Industrial Psychology and Organization
2.2.2) เลือก เรียนวิชาเลือกดังต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3(3-0)
Child and Adolescent Psychology
จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Experimental Psychology
สุขภาพจิตในการทางาน
3(3-0)
Mental Health at Work
การส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์
3(2-2)
Promotion of Creative Thinking Skills
จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3(3-0)
Interpersonal Relationship Psychology
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หน้า 4

2512401
2512402
2512502
2512703
2512706
2512707
2512716
2512717
2513309
2513310
2513311
2513314
2513315
2513318
2513402
2513604
2513606
2513701
2513716
2513718

จิตวิทยาอปกติ
Abnormal Psychology
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Exceptional Children Psychology
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
Psychology for Self Development
จิตวิทยาสุขภาพ
Health Psychology
จิตวิทยาเพื่อประสิทธิผลองค์การ
Psychology for Organizational Effectiveness
การปรับพฤติกรรม
Behavior Modification
ภาษาอังกฤษสาหรับจิตวิทยา2
English for Psychology 2
สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับจิตวิทยา
Statistics and Computer Programs for Psychology
จิตวิทยาสังคม
Social Psychology
จิตวิทยาการเป็นผู้นา
Psychology of Leadership
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก
Social Welfare for Family and Child
จิตวิทยามวลชน
Mass Psychology
จิตวิทยาสาหรับงานสวัสดิการสังคม
Psychology for Social Welfare
เทคนิคการปรึกษากลุ่มสาหรับวัยรุ่น
Group Counseling Techniques for Adolescence
การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัวเบื้องต้น
Introduction to Couple and Family Counseling
การฝึกปฏิบัติการปรึกษาและการช่วยเหลือเบื้องต้น
Basic Practice in Counseling and Helping
จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าว
Psychology of Communication and Persuasion
การปรึกษาและประนีประนอม
Consultation and Compromise
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
Conflict Management and Negotiations
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3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(1-4)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
หน้า 5

2513903

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

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
2514803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
2(90)
Preparation for Professional Experience in Psychology
2514804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
5(450)
Professional Practice in Psychology
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่ วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
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หน้า 6

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อความ การสรุปความ การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมี
มารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิช าการด้ว ยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่ อ
ประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
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
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับ ความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่าง ๆ ในการดารงชีวิต การให้คุณค่าของชีวิต การ
พัฒ นาคุณภาพชีวิต ความรั บผิ ดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสานึกหรือความ
ตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม

2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

3(3-0)
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Aesthetics for Self Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ด้าน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ล ะแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสั งคม การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การนาศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่นาไปสู่การเข้าใจตนเอง
เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พั น ธ์ และการบู ร ณาการของสั ง คมไทยและสั งคมโลก ทางด้า นสั ง คมวั ฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ
การผสมผสาน การกลื นกลาย ความร่ ว มมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่เ กี่ ยวกั บสิ ท ธิแ ละหน้ าที่ ของพลเมือ ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน เช่น
พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พร ะราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
4000115
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดาเนิน
ชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของ
ชีวิต
4000116

การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
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การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิ ด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพื่อแก้ปัญหาในโลกสมัยใหม่ สาหรับ
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร เปรียบเทียบข้อดี ข้อ เสีย ของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
42 หน่วยกิต
2511103
จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0)
Developmental Psychology
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการ
จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พฤติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสัมผัส การเคลื่อนไหว
การคิด การเรียนรู้ สติปัญญา บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา
2511201
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0)
General Psychology
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาใหม่
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้
กระบวนการคิด การจาและการลืม การจูงใจ บุคลิกภาพ และการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลและกลุ่ม
2511202
จิตสรีรวิทยา
3(3-0)
Physiological Psychology
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและกลไกทางจิตสรีรวิทยา อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรม ยีนส์กับ
พฤติกรรม หน้าที่ของระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก การตอบสนอง เมตาบอลิซึม อวัยวะในการพูด ระบบ
ฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ ความจาและจิตสานึก ปฏิกริยาสรีระแปรปรวน

2512209

จิตวิทยาการรู้คิด
Cognitive Psychology
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ความหมาย ความสาคัญและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาทางปัญญา การรับรู้ การจา การ
ลืม กระบวนการคิด รู ป แบบการคิด การเรียนรู้ภาษา การพูด การอ่านและการเขียน การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจและการใช้เหตุผล ปัจจัยที่ส่งเสริมการคิด
2512210
จิตวิทยาความสุข
3(3-0)
Psychology of Happiness
การพัฒนาด้านคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สติรับรู้ในการปฏิบัติกิจต่าง ๆ การมองโลกในแง่ดี
ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การมีความหวัง การปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพของ
มนุษย์ให้มีความสุข
2512211
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(2-2)
Personality and Adjustment
ความหมาย การวิเคราะห์ และการจาแนกบุคลิ กภาพ การวัดบุคลิ กภาพ การวัดและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุค ลิกภาพที่สาคัญ พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ทักษะการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคม วัฒนธรรม วิธีการปรับตัวของบุคคล
2512214
การวัดและทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2)
Psychological Measurement and Testing
หลักการเบื้องต้น กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและลักษณะ
ของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การเลือกใช้แบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ การใช้แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาบางชนิด การให้คะแนน การแปลผล การเขียนรายงานทางจิตวิทยา การประชุมปรึกษาเพื่อรายงานผล
การทดสอบทางจิตวิทยา จรรยาบรรณการใช้แบบทดสอบ
2512222
จริยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
3(3-0)
Ethics for Psychologists
บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาที่ดี จรรยาบรรณนักจิตวิทยา กรณีปัญหาด้านจริยธรรมใน
วิชาชีพ แนวทางป้องกันปัญหาทางจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
2512226
จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0)
Learning Psychology
ทฤษฎีและโครงสร้างการเรียนรู้ อวัยวะรับความรู้สึกกับการรับรู้ การรับรู้รูปร่าง ขนาด ภาพ
ลวงตา การรับรู้ทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การศึกษาด้านการรับรู้และการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้หลักการรับรู้และการเรียนรู้

2512715

ภาษาอังกฤษสาหรับจิตวิทยา1
English for Psychology 1
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คาศัพท์เฉพาะทางจิ ตวิทยาในระดับเบื้องต้น การอ่านเอกสารวิช าการด้านจิตวิทยา การ
สื่อสารเบื้องต้นในบริบทที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
2513308
จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
3(3-0)
Cross-Cultural Psychology
ปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมและวัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อบุคลิกภาพ เจตคติ เชาว์ปัญญา
แรงจูงใจ การรับรู้ และพฤติกรรมทางจิตและสังคมของปัจเจกบุคคล จิตวิทยาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาในการอธิบายปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรมเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
2513316
จิตวิทยาแรงจูงใจ
3(3-0)
Motivation Psychology
ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบทางจิตใจที่ส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรม การประยุกต์แนวคิดและหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการสร้างขวัญ
กาลังใจในการทางานตามวิถีไทย
2513602
จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
3(3-0)
Introduction to Counseling Psychology
ความหมาย แนวคิ ด และทฤษฎี ข องจิ ต วิ ท ยาการปรึ ก ษา รู ป แบบและกระบวนการของ
จิตวิทยาการปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้บริการปรึกษา
2513908
ระเบียบวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2)
Research Methodology in Psychology
ความหมาย ลักษณะ ระเบียบและวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การกาหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และปฏิบัติการวิจัยทางจิตวิทยา
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
39 หน่วยกิต
2.2.1) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
บังคับเรียน
24 หน่วยกิต
2512501
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(2-2)
Life and Career Planning
หลักการพัฒนาทางอาชีพ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ ทักษะการประเมินตนเองด้าน
ชีวิตและอาชีพ การสารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการ ค่านิยม แรงจูงใจ
การสารวจค้นคว้าข้อมูลทางอาชีพ ทักษะการตั้งเป้าประสงค์เพื่อการบรรลุความสาเร็จในการวางแผนชีวิตและ
อาชีพ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและอาชีพ
2512503

จิตวิทยาการแนะแนว
Guidance Psychology
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ความหมาย ความสาคัญ ปรัชญา หลักการ และประเภทของการแนะแนว การบริหารการแนะ
แนวที่ จั ด ขึ้ น ในสถานศึ ก ษา การบริ ห ารงานและการประเมิ น ผลการจั ด บริ ก ารแนะแนว คุณ สมบั ติ และ
จรรยาบรรณของการแนะแนว กลไก ความสาเร็จของการแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน
2513501
การศึกษารายกรณี
3(2-2)
Case Study
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษารายกรณี กระบวนการศึกษารายกรณี การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้ อมูล และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะ
กรณี
2513603
การปรึกษาแบบกลุ่ม
3(2-2)
Group Counseling
ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการให้คาปรึกษาเป็นกลุ่ม บทบาทผู้ให้คาปรึกษา บทบาทผู้รับ
คาปรึกษา จรรยาบรรณการปรึกษาแบบกลุ่ม การพัฒนาเจตคติในการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม ประสบการณ์การเป็นผู้นากลุ่มให้คาปรึกษา
2513607
การทดสอบสาหรับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
3(2-2)
Psychological Test for Counseling and Guidance
แนวคิด หลักการ ชนิดของแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้ในการปรึกษา และจรรยาบรรณของ
การทดสอบ การใช้แบบทดสอบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในการกระบวนการปรึกษา
2513608
ฝึกปฏิบัติการปรึกษา
3(1-4)
Practicum in Counseling
การประยุกต์ใช้ หลักการและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษาในการให้คาปรึกษาบุคคลและ
แบบกลุ่ม การฝึกทักษะและการปฏิบัติการปรึกษาการให้ความช่วยเหลือบุคคล การฝึกทักษะและบทบาทการ
เป็นผู้นาและสมาชิกในการปรึกษากลุ่ม การวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนการฝึกประสบการณ์การปรึกษา
กับผู้มาขอรับการปรึกษาในสถานการณ์จริง
2513610
เทคนิคการปรึกษา
3(2-2)
Counseling Techniques
ความสาคัญของบริ การให้ คาปรึกษา บทบาทผู้ ให้ คาปรึกษาและบทบาทผู้รับการปรึกษา
กระบวนการและเทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้ นของแต่ละทฤษฎีการให้คาปรึกษาที่สาคัญ การนาหลักการ
และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการให้คาปรึกษา โดยให้นักศึกษามีประสบการณ์ฝีก เทคนิคให้คาปรึกษาเป็นราย
กรณี
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การสัมมนาและดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว วิเคราะห์แนวความคิด
ใหม่ ๆ ในวงการจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว แนวโน้มความก้าวหน้า ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ และ
ลักษณะการปรึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจุบันและอนาคต ศึกษาผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว นามาวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนางานด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และ
เสนอรายงาน
2.2.2) แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนและบริการ
บังคับเรียน
24 หน่วยกิต
2512221
การตรวจประเมินจิตพยาธิสภาพในชุมชน
3(2-2)
Psychopathological Assessment in Community
ความหมาย ความส าคัญของการตรวจวินิจฉั ยพยาธิส ภาพจิตใจของบุคคลในชุมชน การ
วินิจฉัยเพื่อหาทางป้องกันและช่วยเหลือบุคคลในชุมชน โดยเน้นการเพิ่มประสบการณ์ศึกษานอกสถานที่
2513312
พลวัตกลุ่มกับการพัฒนาเจตคติ
3(2-2)
Group Dynamics and Attitude Development
ความหมายและความสาคัญของการใช้พลวัตกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างเจตคติ เทคนิคกลุ่ม
การใช้ พลวัตกลุ่ มในการเปลี่ ย นแปลงและส่ งเสริม เจตคติใ นงานจิต วิทยาชุมชน งานมวลชนสั ม พันธ์ การ
เสริมสร้างเจตคติกับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เจตคติต่อการรวมพลังความคิดในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เจตคติต่อการบริโภคด้วยปัญญาในวิถีชีวิตไทย การประเมินเจตคติในงานจิตวิทยาชุมชน
2513317
จิตวิทยาชุมชน
3(3-0)
Community Psychology
ความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีการของจิตวิทยาชุมชน การ
ประยุกต์จิตวิทยาชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการปัญหาชุมชน การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
2513503
จิตวิทยาสาหรับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต
3(2-2)
Psychology for Crisis Intervention
ความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยาการป้องกันช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่เผชิญภาวะวิกฤติ
ลักษณะของเด็กและวัยรุ่นที่เผชิญภาวะวิกฤต การฆ่าตัวตาย การถูกทารุณ ความรู้สึกสูญเสีย การติดสารเสพ
ติด การฝึกปฏิบัติ การจัดการปัญหาจากสถานการณ์จาลอง ประสบการณ์ดูงานนอกสถานที่
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จิตวิทยาการมีส่วนร่วมในงานบริการชุมชน
Participatory Psychology in Community Services
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ความหมาย ความสาคัญ หลักการและเทคนิคกระบวนการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาและให้บริการชุมชน การนาเสนอโปรแกรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและ
บริการชุมชน และประเมินผลการจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2513717
ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชนและบริการ
3(1-4)
Practicum in Community and Service Psychology
บทบาท หน้าที่ และขอบข่ายของงานจิตวิทยาชุมชนและบริการ เน้นการเฝ้าระวังสุขภาพจิต
ชุมชนและบริการ ฝึกประสบการณ์ในชุมชน การเสนอแนะแนวทางการป้องกันสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ชุมชน การประเมินผลการฝึกงานของตนภายใต้การนิเทศของอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในชุมชน
2513905
สัมมนาจิตวิทยาชุมชนและบริการ
3(1-4)
Seminar on Community Psychology and Services
การสัมมนาและดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาชุมชน แนวความคิดใหม่ ๆ ในวงการจิตวิทยา
ชุมชน แนวโน้มปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต งานวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาชุมชน แนวทางพัฒนางานด้านจิตวิทยาชุมชนและการเสนอรายงาน
2513910
จิตวิทยาการผู้สูงอายุ
3(2-2)
Psychology for The Elderly
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญของผู้สูงอายุ ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของ
ผู้ สู ง อายุ การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา การปรั บ ตั ว ปั ญ หาสุ ข ภาพกาย
สุขภาพจิต จิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติในสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ
2.2.3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
บังคับเรียน
24 หน่วยกิต
2511702
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3(2-2)
Human Potential Development
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง ฝึกปรับปรุง พัฒนา และควบคุมตนเอง
ด้านความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออก การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การสร้างเสริม
กาลังใจตนเอง การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการทางาน และการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
2512704
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0)
Introduction to Industrial Psychology and Organization
ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เป้าหมายของ
องค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมในการทางานต่อสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของบุคคล อุบัติภัยและความปลอดภัยใน
การทางาน การปรั บพฤติกรรมของบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ควบคุมคุณภาพงาน จิตวิทยาวิศวกรรมมนุษย์ การออกแบบงานและหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2512705
จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
3(3-0)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
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Psychology of Marketing and Consumer
หลักการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยา ด้านสังคม
พฤติกรรม การรับรู้ แรงจูงใจ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพและอิทธิพลของกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อความเข้าใจใน
การตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและการใช้บริการของผู้บริโภค วิธีการแสดงความคิดเห็นอ้างอิงและสุ่มความ
ต้องการ
2513301
จิตวิทยาแรงงานสัมพันธ์
3(3-0)
Psychological of Labour Relations
ความหมาย ความส าคั ญ ของแรงงานสั ม พั น ธ์ นโยบาย แรงงานและภาวะการท างาน
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับฝ่ายบริการ บทบาทของสหภาพแรงงาน ปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
กระบวนการเจรจาต่อรอง เมื่อเผชิญปัญหาแรงงานสัมพันธ์
2513704
จิตวิทยาการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม
3(2-2)
Psychology of Training in Industrial Organization
ความหมาย ความสาคัญของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ฝึกการประยุกต์หลักการเรียนรู้
ไปใช้ในการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน เทคนิค และกระบวนการจัดการฝึกอบรม การประชุมแบบ
ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการพัฒนาและฝึกอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ การ
จัดโปรแกรมการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมโดยเน้นการฝึกอบรมที่ใช้การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคล
2513714
การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม
3(2-2)
Psychological Testing in Industrial Organization
กระบวนการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม ฝึกการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทางาน ได้แก่ แบบทดสอบทางสติปัญญา บุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจ
ฝึกวิธีการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เพื่อกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การและการ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในงาน
2513715
ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาในองค์การ
3(1-4)
Practicum in Organizational Psychology
บทบาท หน้าที่และขอบข่ายของงานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฝึกประสบการณ์ใน
องค์การ และประเมินผลการฝึกงานของตน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์การ
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สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
Seminar on Industrial Psychology and Organization
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การสัมมนาและดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาอุตสาหกรรม แนวความคิด ปัญหาความก้าวหน้า
และความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์และอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและเสนอรายงาน
2.2.3) กลุ่มวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
2512103
จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3(3-0)
Child and Adolescent Psychology
ลักษณะของการพัฒนาการทางร่ างกาย และจิตใจของเด็กและวัยรุ่ น การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลิกภาพ และการปรับตัวตามวัย ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของเด็กและวัยรุ่น รูปแบบกิจกรรมใน
โรงเรียนและในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและวัยรุ่น
2512208
จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Experimental Psychology
หลักการและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา ประเภทและรูปแบบของการทดลอง การออกแบบ
และวางแผนการทดลองขั้นต้น ผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง การฝึกหัดทาการทดลองด้านจิตวิทยา การ
วิเคราะห์ผลและการเขียนรายงานการทดลอง
2512219
สุขภาพจิตในการทางาน
3(3-0)
Mental Health at Work
ความหมาย ความสาคัญของสุขภาพจิตในการทางาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากร
ในองค์การ การปรับตัวของบุคลากรในองค์การ สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ได้แก่ ความเครียด ความ
เหนื่อยล้า ความเบื่อหน่าย การใช้สิ่งเสพติด ความวิตกกังวลในการทางาน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตใน
การทางาน การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในการทางาน บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรผู้รับผิดชอบสุขภาพจิตในองค์การ ศึกษาและเสนอโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การ
2512225
การส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์
3(2-2)
Promotion of Creative Thinking Skills
ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะกระบวนการและขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคลที่
มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่จาเป็ นส าหรับบุคคลที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวัดและ
ประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์
2512301
จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3(3-0)
Interpersonal Relationship Psychology
พื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การปรับตัวทางสังคม โดยคานึงถึง
ความแตกต่ างระหว่า งบุ คคล ความสั มพันธ์ ระหว่างบุ คคลในการทางาน การสร้างที มงาน และการสร้า ง
ความสัมพันธ์ในทีมงาน การนาแนวคิดและหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
2512401
จิตวิทยาอปกติ
3(3-0)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
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Abnormal Psychology
พฤติ ก รรมและการปรั บ ตั ว ที่ ผิ ด ปกติ ภาวะเครี ย ด บุ ค ลิ ก ภาพแปรปรวน โรคจิ ต สรี ร ะ
แปรปรวน โรคประสาท โรคจิต โดยศึกษาถึงสาเหตุ อาการแสดงของโรค การวิเคราะห์ การป้องกัน และการ
ช่วยเหลือแก้ไข
2512402
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(3-0)
Exceptional Children Psychology
ลักษณะเด็กที่มคี วามพิเศษ เชน เด็กที่มีความบกพรองตาง ๆ ทางรางกาย การไดยิน การเห็น การ
เคลื่อนไหว เด็กเปนโรคทางระบบประสาทบางชนิด เด็ กปญญาออน เด็กที่มีสติป ญญาเดนเปนพิเศษ สาเหตุ
ทางดานจิตวิทยา การวินิจฉัย และการปฏิบัติตอเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม
2512502
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
3(2-2)
Psychology for Self Development
ความเข้าใจเบื้องต้นของจิตวิทยาในหลักความเป็นจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ ได้แก่ ชีวิต
และความเป็นไปของชีวิต จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนธรรม สาระสาคัญของศาสนธรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤติกรรมและการพัฒนาจิตใจ หลักปฏิบัติธรรมเพื่ อการดารงชีวิตที่เป็นสุขและสงบ เน้นการฝึก
พัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติควบคู่กัน
2512703
จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0)
Health Psychology
ความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาเพื่อการจัดการสุขภาพอนามัยให้เป็น
ปกติ การป้องกันและการบาบัดฟื้นฟูความเจ็บป่วย พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การป้องกัน
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพโดยองค์รวม บทบาทของนักจิตวิทยาสุขภาพในการศึกษาวิจัย องค์ประกอบ
ภาวะเสี่ยง และโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพอนามัย
2512706
จิตวิทยาเพื่อประสิทธิผลองค์การ
3(3-0)
Psychology for Organizational Effectiveness
องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์การ บทบาทของนักจิตวิทยา
ในการพัฒนาองค์การ การเรียนรู้วัฒนธรรมในองค์การ เช่น บทบาท บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ สังคม
ประกิตในองค์การ การวินิจฉัยปัญหาเพื่ อพัฒนาองค์การ ทฤษฎีหลักการและวิธีการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การพัฒ นาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การโดยเน้นการใช้สมรรถนะเป็นฐานการเรียนรู้

2512707

การปรับพฤติกรรม
3(3-0)
Behavior Modification
ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่ เ ป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการปรั บ
พฤติกรรม หลักการและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่สาคัญ การนาไปประยุกต์ใช้
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2512716

ภาษาอังกฤษสาหรับจิตวิทยา2
3(3-0)
English for Psychology 2
การแปลผลแบบทดสอบภาษาอังกฤษ การแปลวารสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางจิตวิทยา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานทางจิตวิทยา การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ
2512717
สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับจิตวิทยา
3(2-2)
Statistics and Computer Programs for Psychology
หลักและวิธีการของสถิติพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยา การใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
การทดสอบ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูล
2513309
จิตวิทยาสังคม
3(3-0)
Social Psychology
ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาสั งคม ตัว แปรทางสั งคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและ
สภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม กระบวนการ
กลุ่ม ความเป็นผู้นา อิทธิพลของวัฒนธรรม และโครงสร้างทางสังคมต่อบุคลิกภาพ การเสริมสร้างและเปลี่ยน
เจตคติทางสังคม
2513310
จิตวิทยาการเป็นผู้นา
3(3-0)
Psychology of Leadership
พฤติกรรมของผู้นา บทบาทและหน้าที่ของผู้นาระดับต่าง ๆ ในองค์การ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้ น า คุ ณ ลั กษณะผู้ น า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ พฤติก รรมของบุ ค คลและกลุ่ มท างาน ผู้ น ากั บการปรั บ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ
2513311
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(2-2)
Human Relations in Organization
ความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์ การทางานในองค์การ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ โครงสร้างขององค์การ กลุ่มและผู้นาในองค์การ เทคนิคการสื่อสารใน
องค์การ การประสานงานที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ บทบาทของที่ปรึกษา และการ
ให้คาแนะนาช่วยเหลือพนักงาน

2513314

สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก
Social Welfare for Family and Child

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

3(2-2)

หน้า 18

สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดล้อม อิทธิพลที่มีต่อสวัสดิภาพของครอบครัว เด็ก และเยาวชน
หลักการ กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับครอบครัวและเยาวชน แนวคิดวิธีดาเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการ
และช่วยเหลือครอบครัว เด็กและเยาวชน เพิ่มพูนประสบการณ์โดยการศึกษานอกสถานที่
2513315
จิตวิทยามวลชน
3(3-0)
Mass Psychology
พฤติกรรมและการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่ มชน และการควบคุมทางสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชน การแพร่ระบาดทางอารมณ์ ประเภทของกลุ่มชน การจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์
เกี่ยวกับกลุ่มชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต การลดความขัดแย้งในชุมชน
2513318
จิตวิทยาสาหรับงานสวัสดิการสังคม
3(3-0)
Psychology for Social Welfare
หลักการและการประยุกต์วิธีการทางจิตวิทยาเพื่องานสังคมสงเคราะห์ กระบวนการสังคม
สงเคราะห์ วิธีการช่วยเหลือบุคคลในวัยและกลุ่มต่าง ๆ จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ ความมีจิตอาสา
การปรับปรุงการให้บริการแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน
2513402
เทคนิคการปรึกษากลุ่มสาหรับวัยรุ่น
3(2-2)
Group Counseling Techniques for Adolescence
ความหมาย ความส าคัญ ของการปรึ กษาแบบกลุ่ ม ทฤษฎี ที่เ กี่ย วข้ อง กระบวนการกลุ่ ม
บทบาทหน้าที่ของผู้นากลุ่ม เทคนิคการปรึกษาแบบกลุ่ม ธรรมชาติและพัฒนาการของวัยรุ่น ปัญหาวัยรุ่น การ
ฝึกปฏิบัติ การปรึกษากลุ่มสาหรับวัยรุ่น
2513604
การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัวเบื้องต้น
3(2-2)
Introduction to Couple and Family Counseling
แนวคิดและหลักการของครอบครัว ลักษณะต่าง ๆ ของครอบครัว ทฤษฎีและเทคนิคของ
ครอบครัวบาบัด และฝึกปฏิบัติการทาครอบครัวบาบัด
2513606
การฝึกปฏิบัติการปรึกษาและการช่วยเหลือเบื้องต้น
3(1-4)
Basic Practice in Counseling and Helping
การเตรีย มตัว เป็ นผู้ ให้ บริการปรึกษาและช่วยเหลือแก่ผู้ รับบริการ ทักษะการปรึกษาและ
ช่วยเหลือ การวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล และการเขียนรายงานการให้บริการปรึกษา และช่วยเหลือเบื้องต้น

2513701

จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าว
Psychology of Communication and Persuasion
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พัฒนาการทางภาษา การใช้อวัจนสารและวัจนสารในการติดต่อสื่อสาร โครงสร้างและรูปแบบ
ของการติดต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ข่าวลือ การชักชวน การประยุกต์
ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการชักชวน
2513716
การปรึกษาและประนีประนอม
3(3-0)
Consultation and Compromise
ความหมาย ความส าคัญของการให้ คาปรึกษาและการประนีประนอม ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง
หลักการและเทคนิคในการปรึกษา การแนะนา การเสนอแนะ และการประนีประนอม บทบาท หน้าที่ของการ
เป็นที่ปรึกษาที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้จัดการความขัดแย้งในองค์การ การประเมินผล การปรึกษา
และการประนีประนอม
2513718
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3(3-0)
Conflict Management and Negotiation
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในระดั บ จุ ล ภาคและมหภาค ทฤษฎี ค วามขั ด แย้ ง การเสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการ
เจรจาต่อรอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัด การกับอารมณ์ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และ
ความสามารถในการควบคุมตนเองตลอดจนการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล
2513903
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(1-4)
Independent Study in Industrial Psychology and Organization
หั ว ข้ อที่ส นใจหรื อ ได้รั บคาแนะนาจากผู้ ส อนเกี่ย วกับ จิตวิ ทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
โครงการต่าง ๆ และผลงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะนาของผู้ส อน การนา
ระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์เป็นรายบุคคล
2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
2514803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
2(90)
Preparation for Professional Experience in Psychology
การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษาลักษณะการดาเนินงาน
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่เรียน การวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของนักจิตวิทยาในองค์การ
ชุมชน หรือหน่วยงาน การเตรียมโครงการบริการทางจิตวิทยาที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ ชุมชน
หรือหน่วยงาน การนาเสนอโครงการอย่างน้อยกลุ่มละ 1 โครงการ

2514804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
Professional Practice in Psychology
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การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เหมาะสมกับแขนงวิชาที่เรียน การศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการ หรือความจาเป็นของหน่วยงาน การเสนอและดาเนินโครงการ การประเมินผลโครงงานภายใต้การให้
คาปรึกษาและนิเทศงานของอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
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