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ศศ.บ. (จิตวิทยา)   B.A. (Psychology) 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556 

ปรัชญา 
 บัณฑิตรอบรู้ด้านจิตวิทยา ประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิผล ยึดมั่นคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทาง
ปัญญาได้ตลอดชีวิต 
 2.  สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น  
 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา  
หลักสูตร 
              จ านวนหน่วยกิต 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) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0) 
 Thai Language for Communication 
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(3-0) 
 English for Communication and Study Skills 
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0) 
 Language and Culture 
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 1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   12   หน่วยกิต 
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0) 
 Truth and Development of Life 
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0) 
 Aesthetics for Self Development 
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก 3(3-0) 
 Thai Living to Global Society 
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0) 
 Laws in Daily Life 
 
 1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9   หน่วยกิต 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 
 Sciences and Equilibrium of Life 
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 
 Integrated Problem Solving 
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 
 Technology and Development 
 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ                88 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    42   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป) 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
2511103 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0) 
 Developmental Psychology 
2511201 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0) 
 General Psychology 
2511202 จิตสรีรวิทยา 3(3-0) 
 Physiological Psychology 
2512209 จิตวิทยาการรู้คิด 3(3-0) 
 Cognitive Psychology 
2512210 จิตวิทยาความสุข 3(3-0) 
 Psychology of Happiness  
2512211 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2) 
 Personality and Adjustment 
2512214 การวัดและทดสอบทางจิตวิทยา 3(2-2) 
 Psychological Measurement and Testing  
2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0) 
 Ethics for Psychologists 
2512226  จิตวิทยาการเรียนรู้  3(3-0)  
 Learning Psychology 
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2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา 1 3(3-0) 
 English for Psychology 1 
2513308 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม 3(3-0) 
 Cross-Cultural Psychology 
2513316 จิตวิทยาแรงจูงใจ 3(3-0) 
 Motivation Psychology 
2513602 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น 3(3-0) 
 Introduction to Counseling Psychology 
2513908 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2) 
 Research Methodology in Psychology 
 

 2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    39   หน่วยกิต 
  2.2.1) เลือกเรียนจากแขนงวิชาต่อไปนี้ 
      (1) แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
     บังคับ  เรียน           24      หน่วยกิต 
2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2) 

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

 Guidance Psychology  
2513501  การศึกษารายกรณี  3(2-2)  

 Case Study 
2513603  การปรึกษาแบบกลุ่ม  3(2-2)  

 Group Counseling  
2513607 การทดสอบส าหรับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2)  

 Psychological Test for Counseling and Guidance 
2513608  ฝึกปฏิบัติการปรึกษา  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   หน่วยกิต  

2512221 การตรวจประเมินจิตพยาธิสภาพในชุมชน 3(2-2) 
 Psychopathological Assessment in Community 
2513312 พลวัตกลุ่มกับการพัฒนาเจตคติ 3(2-2) 
 Group Dynamics and Attitude Development 
2513317 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0) 
 Community Psychology 
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2513503 จิตวิทยาส าหรับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต 3(2-2) 
 Psychology for Crisis Intervention  
2513703 จิตวิทยาการมีส่วนร่วมในงานบริการชุมชน 3(2-2) 
 Participatory Psychology in Community Services 
2513717 ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาชุมชนและบริการ 3(1-4) 
 Practicum in Community and Service Psychology 
2513905 สัมมนาจิตวิทยาชุมชนและบริการ 3(1-4) 
 Seminar on Community Psychology and Services 
2513910 จิตวิทยาผู้สูงอายุ 3(2-2) 
 Psychology for The Elderly 

 (3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
     บังคับ  เรียน    24   หน่วยกิต 

2511702 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2) 
 Human Potential Development 
2512704 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0) 
 และองค์การ 
 Introduction to Industrial Psychology and Organization 
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 3(3-0) 
 Psychology of Marketing and Consumer 
2513301 จิตวิทยาแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0) 
 Psychology of Labour Relations 
2513704 จิตวิทยาการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 3(2-2) 
 Psychology of Training in Industrial Organization 
2513714 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม 3(2-2) 
 Psychological Testing in Industrial Organization 
2513715 ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาในองค์การ 3(1-4) 
 Practicum in Organizational Psychology 
2513906 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(1-4) 
 Seminar on Industrial Psychology and Organization 

2.2.2)  เลือก  เรียนวิชาเลือกดังต่อไปนี้    15   หน่วยกิต 
2512103  จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น  3(3-0)  
 Child and Adolescent Psychology 
2512208  จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น  3(2-2) 
 Introduction to Experimental Psychology 
2512219 สุขภาพจิตในการท างาน 3(3-0) 
 Mental Health at Work 
2512225 การส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2) 
 Promotion of Creative Thinking Skills 
2512301 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3(3-0) 
 Interpersonal Relationship Psychology 
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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 จิตวิทยาเพ่ือประสิทธิผลองค์การ 3(3-0) 
 Psychology for Organizational Effectiveness 
2512707  การปรับพฤติกรรม  3(3-0)  
 Behavior Modification 
2512716 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา2 3(3-0) 
 English for Psychology 2 
2512717 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจิตวิทยา 3(2-2) 
 Statistics and Computer Programs for Psychology 
2513309 จิตวิทยาสังคม 3(3-0) 
 Social Psychology 
2513310  จิตวิทยาการเป็นผู้น า  3(3-0) 
 Psychology of Leadership 
2513311 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(2-2) 
 Human Relations in Organization 
2513314 สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก 3(2-2) 
 Social Welfare for Family and Child 
2513315 จิตวิทยามวลชน 3(3-0) 
 Mass Psychology 
2513318  จิตวิทยาส าหรับงานสวัสดิการสังคม 3(3-0)  
 Psychology for Social Welfare 
2513402 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวัยรุ่น 3(2-2) 
 Group Counseling Techniques for Adolescence 
2513604 การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัวเบื้องต้น  3(3-0) 

 Introduction to Couple and Family Counseling 
2513606  การฝึกปฏิบัติการปรึกษาและการช่วยเหลือเบื้องต้น 3(1-4) 
 Basic Practice in Counseling and Helping 
2513701 จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าว 3(3-0) 
 Psychology of Communication and Persuasion 
2513716 การปรึกษาและประนีประนอม 3(3-0) 
 Consultation and Compromise 
2513718  การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  3(3-0)  
 Conflict Management and Negotiations 
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2513903 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 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 โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่ วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
  1.1) กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต 
1500110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3(3-0) 
  Thai Language for Communication 
  ความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความส าคัญ การขยายความ การย่อความ การสรุปความ การ
วิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมี
มารยาทและมีคุณภาพ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อ
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 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ  การกระทบ
ทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น  เพ่ือการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ 
  
 1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0) 
  Truth and Development of Life  
  ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้านศาสนา ด้านสังคม จิต
นิยม วัตถุนิยม การก าเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต การให้คุณค่าของชีวิต การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตส านึกหรือความ
ตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม 
 
 
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0) 
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  Aesthetics for Self Development  
  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ด้าน
ความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น าไปสู่การเข้าใจตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก  3(3-0) 
  Thai Living to Global Society  
  ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ 
การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
 
2500116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0) 
  Laws in Daily Life 
  กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พร ะราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 
 
 1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2) 
  Sciences and Equilibrium of Life  
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   แบบแผนการด าเนิน
ชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจ าวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกก าลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของ
ชีวิต 
 
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0) 
  Integrated Problem Solving  
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  การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ ของ
มนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในโลกสมัยใหม่ ส าหรับ
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0) 
  Technology and Development       
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร 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  ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้  เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ 
กระบวนการคิด การจ าและการลืม 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 ความจ าและจิตส านึก ปฏิกริยาสรีระแปรปรวน   
 
 
 
 
2512209 จิตวิทยาการรู้คิด 3(3-0) 
  Cognitive Psychology 
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  ความหมาย ความส าคัญและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาทางปัญญา การรับรู้ การจ า การ
ลืม กระบวนการคิด รูปแบบการคิด การเรียนรู้ภาษา การพูด การอ่านและการเขียน การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจและการใช้เหตุผล ปัจจัยที่ส่งเสริมการคิด 
2512210 จิตวิทยาความสุข 3(3-0)
 Psychology of Happiness 
  การพัฒนาด้านคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สติรับรู้ในการปฏิบัติกิจต่าง ๆ การมองโลกในแง่ดี 
ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การมีความหวัง การปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพของ
มนุษย์ให้มีความสุข  
2512211 บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2) 
  Personality  and  Adjustment 
  ความหมาย การวิเคราะห์และการจ าแนกบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ การวัดและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่ส าคัญ 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 การประชุมปรึกษาเพ่ือรายงานผล
การทดสอบทางจิตวิทยา จรรยาบรรณการใช้แบบทดสอบ 
2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 3(3-0) 
  Ethics for Psychologists 
  บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาที่ดี จรรยาบรรณนักจิตวิทยา กรณีปัญหาด้านจริยธรรมใน
วิชาชีพ แนวทางป้องกันปัญหาทางจริยธรรม การส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 
2512226  จิตวิทยาการเรียนรู้  3(3-0) 
  Learning Psychology 
  ทฤษฎีและโครงสร้างการเรียนรู้ อวัยวะรับความรู้สึกกับการรับรู้ การรับรู้รูปร่าง ขนาด ภาพ
ลวงตา การรับรู้ทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ การศึกษาด้านการรับรู้และการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ใช้หลักการรับรู้และการเรียนรู้ 
 
 
 
 
2512715 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา1 3(3-0) 
  English for Psychology 1 
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  ค าศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยาในระดับเบื้องต้น การอ่านเอกสารวิชาการด้านจิตวิทยา การ
สื่อสารเบื้องต้นในบริบทที่เก่ียวข้องกับจิตวิทยา  
2513308 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม 3(3-0) 
 Cross-Cultural Psychology 
  ปัจจัยทางจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อบุคลิกภาพ เจตคติ เชาว์ปัญญา 
แรงจูงใจ การรับรู้ และพฤติกรรมทางจิตและสังคมของปัจเจกบุคคล จิตวิทยาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาในการอธิบายปรากฏการณ์ข้ามวัฒนธรรมเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ  
2513316 จิตวิทยาแรงจูงใจ 3(3-0) 

 Motivation  Psychology 
  ทฤษฎีและองค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบทางจิตใจที่ส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรม การประยุกต์แนวคิดและหลักการจูงใจมาใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานตามวิถีไทย 
2513602 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น 3(3-0) 
  Introduction to Counseling Psychology 
  ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา รูปแบบและกระบวนการของ
จิตวิทยาการปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้บริการปรึกษา 
2513908 ระเบียบวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2) 
  Research Methodology in Psychology 
  ความหมาย ลักษณะ ระเบียบและวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ การก าหนดปัญหาการ
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 การส ารวจความถนัด  ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความต้องการ  ค่านิยม แรงจูงใจ 
การส ารวจค้นคว้าข้อมูลทางอาชีพ ทักษะการตั้งเป้าประสงค์เพ่ือการบรรลุความส าเร็จในการวางแผนชีวิตและ
อาชีพ กระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและอาชีพ 
 
2512503 จิตวิทยาการแนะแนว 3(3-0) 
  Guidance Psychology 
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  ความหมาย ความส าคัญ ปรัชญา หลักการ และประเภทของการแนะแนว การบริหารการแนะ
แนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว คุณสมบัติ และ
จรรยาบรรณของการแนะแนว กลไก ความส าเร็จของการแนะแนว การใช้กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน 
2513501  การศึกษารายกรณี 3(2-2)  

 Case Study 
  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษารายกรณี กระบวนการศึกษารายกรณี การใช้เทคนิคและ
เครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และการเขียนรายงานการศึกษาเฉพาะ
กรณ ี
2513603  การปรึกษาแบบกลุ่ม  3(2-2)  

 Group Counseling  
  ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม บทบาทผู้ให้ค าปรึกษา บทบาทผู้รับ
ค าปรกึษา จรรยาบรรณการปรึกษาแบบกลุ่ม การพัฒนาเจตคติในการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม ประสบการณ์การเป็นผู้น ากลุ่มให้ค าปรึกษา 
2513607 การทดสอบส าหรับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2)  

 Psychological Test for Counseling and Guidance 
  แนวคิด หลักการ ชนิดของแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้ในการปรึกษา และจรรยาบรรณของ
การทดสอบ การใช้แบบทดสอบต่าง ๆ และการประยุกตใ์ช้ในการกระบวนการปรึกษา 
2513608  ฝึกปฏิบัติการปรึกษา  3(1-4)  

 Practicum in Counseling  
  การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษาในการให้ค าปรึกษาบุคคลและ
แบบกลุ่ม การฝึกทักษะและการปฏิบัติการปรึกษาการให้ความช่วยเหลือบุคคล การฝึกทักษะและบทบาทการ
เป็นผู้น าและสมาชิกในการปรึกษากลุ่ม การวิเคราะห์และประเมินผล ตลอดจนการฝึกประสบการณ์การปรึกษา
กับผู้มาขอรับการปรึกษาในสถานการณ์จริง 
2513610 เทคนิคการปรึกษา 3(2-2) 

 Counseling Techniques   
  ความส าคัญของบริการให้ค าปรึกษา บทบาทผู้ให้ค าปรึกษาและบทบาทผู้รับการปรึกษา 
กระบวนการและเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นของแต่ละทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่ส าคัญ การน าหลักการ 
และทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษา โดยให้นักศึกษามีประสบการณ์ฝีกเทคนิคให้ค าปรึกษาเป็นราย
กรณ ี
 
 
2513907  สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(1-4)  

 Seminar on Counseling and Guidance  
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  การสัมมนาและดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว วิเคราะห์แนวความคิด
ใหม่ ๆ ในวงการจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว แนวโน้มความก้าวหน้า ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ และ
ลักษณะการปรึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปท้ังปัจจุบันและอนาคต ศึกษาผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว น ามาวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนางานด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว และ
เสนอรายงาน 
 2.2.2) แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชนและบริการ 
     บังคับเรียน 24 หน่วยกิต 
2512221 การตรวจประเมินจิตพยาธิสภาพในชุมชน 3(2-2) 
  Psychopathological Assessment in Community 
  ความหมาย ความส าคัญของการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพจิตใจของบุคคลในชุมชน การ
วินิจฉัยเพื่อหาทางป้องกันและช่วยเหลือบุคคลในชุมชน โดยเน้นการเพ่ิมประสบการณ์ศึกษานอกสถานที่ 
2513312 พลวัตกลุ่มกับการพัฒนาเจตคติ 3(2-2) 
  Group Dynamics and Attitude Development 
  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลวัตกลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างเจตคติ เทคนิคกลุ่ม 
การใช้พลวัตกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมเจตคติในงานจิตวิทยาชุมชน งานมวลชนสัมพันธ์ การ
เสริมสร้างเจตคติกับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เจตคติต่อการรวมพลังความคิดในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เจตคติต่อการบริโภคด้วยปัญญาในวิถีชีวิตไทย การประเมินเจตคติในงานจิตวิทยาชุมชน 
2513317 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0) 

 Community Psychology 
  ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาชุมชน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีการของจิตวิทยาชุมชน การ
ประยุกต์จิตวิทยาชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการปัญหาชุมชน การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดย
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
2513503 จิตวิทยาส าหรับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต 3(2-2) 

 Psychology for Crisis Intervention 
  ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาการป้องกันช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่เผชิญภาวะวิกฤติ  
ลักษณะของเด็กและวัยรุ่นที่เผชิญภาวะวิกฤต การฆ่าตัวตาย การถูกทารุณ ความรู้สึกสูญเสีย การติดสารเสพ
ติด การฝึกปฏิบัติ การจัดการปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง ประสบการณ์ดูงานนอกสถานที่ 
 
 
 
 
 
2513703 จิตวิทยาการมีส่วนร่วมในงานบริการชุมชน 3(2-2) 

 Participatory Psychology in Community Services 
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  ความหมาย ความส าคัญ หลักการและเทคนิคกระบวนการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
การพัฒนาและให้บริการชุมชน การน าเสนอโปรแกรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาและ
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 ความส าคัญของผู้สูงอายุ ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของ
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา การปรับตัว ปัญหาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต จิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติในสถาน
บริบาลผู้สูงอายุ 
 
  2.2.3) แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
   บังคับเรียน 24 หน่วยกิต 
2511702 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 3(2-2) 
  Human  Potential  Development  
  ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง ฝึกปรับปรุง พัฒนา และควบคุมตนเอง
ด้านความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมการแสดงออก การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน การสร้างเสริม
ก าลังใจตนเอง การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน  และการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง   
2512704 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0) 

 Introduction to Industrial Psychology and Organization 
  ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม เป้าหมายของ
องค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมในการท างานต่อสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของบุคคล อุบัติภัยและความปลอดภัยใน
การท างาน การปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ควบคุมคุณภาพงาน จิตวิทยาวิศวกรรมมนุษย์ การออกแบบงานและหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
2512705 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 3(3-0) 
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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 าคัญของแรงงานสัมพันธ์ นโยบาย แรงงานและภาวะการท างาน  
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับฝ่ายบริการ บทบาทของสหภาพแรงงาน ปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 
กระบวนการเจรจาต่อรอง เมื่อเผชิญปัญหาแรงงานสัมพันธ์ 
2513704 จิตวิทยาการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 3(2-2) 

 Psychology of Training in Industrial Organization 
  ความหมาย ความส าคัญของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ฝึกการประยุกต์หลักการเรียนรู้
ไปใช้ในการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน เทคนิค และกระบวนการจัดการฝึกอบรม การประชุมแบบ
ต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการพัฒนาและฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ การ
จัดโปรแกรมการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมโดยเน้นการฝึกอบรมที่ใช้การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคล 
2513714 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม 3(2-2) 

 Psychological Testing in Industrial Organization 
  กระบวนการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การอุตสาหกรรม ฝึกการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าท างาน ได้แก่ แบบทดสอบทางสติปัญญา บุคลิกภาพ ความถนัด ความสนใจ 
ฝึกวิธีการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์การและการ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในงาน 
2513715 ฝึกปฏิบัติการจิตวิทยาในองค์การ 3(1-4) 

 Practicum in Organizational Psychology 
  บทบาท หน้าที่และขอบข่ายของงานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฝึกประสบการณ์ใน
องค์การ และประเมินผลการฝึกงานของตน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์การ 
 
 
 
2513906 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(1-4) 

 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 
  ลักษณะของการพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจของเด็กและวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงของ
บุคลิกภาพ และการปรับตัวตามวัย ปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ของเด็กและวัยรุ่น รูปแบบกิจกรรมใน
โรงเรียนและในชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและวัยรุ่น 
2512208  จิตวิทยาการทดลองเบื้องต้น  3(2-2) 
  Introduction to Experimental Psychology 
  หลักการและวิธีการทดลองทางจิตวิทยา ประเภทและรูปแบบของการทดลอง การออกแบบ
และวางแผนการทดลองขั้นต้น ผลการวิจัยทางจิตวิทยาการทดลอง การฝึกหัดท าการทดลองด้านจิตวิทยา การ
วิเคราะห์ผลและการเขียนรายงานการทดลอง 
2512219 สุขภาพจิตในการท างาน 3(3-0) 

 Mental Health at Work 
  ความหมาย ความส าคัญของสุขภาพจิตในการท างาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากร
ในองค์การ การปรับตัวของบุคลากรในองค์การ สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ได้แก่ ความเครียด ความ
เหนื่อยล้า ความเบื่อหน่าย การใช้สิ่งเสพติด ความวิตกกังวลในการท างาน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตใน
การท างาน การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขฟ้ืนฟูเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในการท างาน บทบาทหน้าที่
ของบุคลากรผู้รับผิดชอบสุขภาพจิตในองค์การ ศึกษาและเสนอโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การ 
2512225 การส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2) 
  Promotion of Creative Thinking Skills 
  ความหมาย ทฤษฎี ลักษณะกระบวนการและขั้นตอนของการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะบุคคลที่
มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับบุคคลที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวัดและ
ประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
2512301 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3(3-0) 
  Interpersonal Relationship Psychology 
  พ้ืนฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การปรับตัวทางสังคม โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน การสร้างทีมงาน และการสร้าง
ความสัมพันธ์ในทีมงาน การน าแนวคิดและหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล   
2512401  จิตวิทยาอปกติ  3(3-0)  
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  Abnormal Psychology 
  พฤติกรรมและการปรับตัวที่ผิดปกติ ภาวะเครียด บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระ
แปรปรวน โรคประสาท โรคจิต โดยศึกษาถึงสาเหตุ อาการแสดงของโรค การวิเคราะห์ การป้องกัน และการ
ช่วยเหลือแก้ไข  
2512402  จิตวิทยาเด็กพิเศษ  3(3-0)  
  Exceptional Children Psychology  
  ลักษณะเด็กที่มคีวามพิเศษ เชน เด็กที่มีความบกพรองตาง ๆ ทางรางกาย การไดยิน การเห็น การ
เคลื่อนไหว เด็กเปนโรคทางระบบประสาทบางชนิด เด็กปญญาออน เด็กที่มีสติปญญาเดนเปนพิเศษ สาเหตุ
ทางดานจิตวิทยา การวินิจฉัย และการปฏิบัติตอเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม 
2512502 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน  3(2-2) 
  Psychology for Self Development 
  ความเข้าใจเบื้องต้นของจิตวิทยาในหลักความเป็นจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ ได้แก่ ชีวิต
และความเป็นไปของชีวิต จิตวิทยาการพัฒนามนุษย์ตามหลักศาสนธรรม สาระส าคัญของศาสนธรรมที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาพฤติกรรมและการพัฒนาจิตใจ หลักปฏิบัติธรรมเพ่ือการด ารงชีวิตที่เป็นสุขและสงบ เน้นการฝึก
พัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติควบคู่กัน 
2512703 จิตวิทยาสุขภาพ 3(3-0) 
  Health Psychology 
  ความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาเพ่ือการจัดการสุขภาพอนามัยให้เป็น
ปกติ การป้องกันและการบ าบัดฟ้ืนฟูความเจ็บป่วย พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  การป้องกัน
เบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพโดยองค์รวม บทบาทของนักจิตวิทยาสุขภาพในการศึกษาวิจัย  องค์ประกอบ
ภาวะเสี่ยง และโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพอนามัย 
2512706 จิตวิทยาเพื่อประสิทธิผลองค์การ 3(3-0) 

 Psychology for Organizational Effectiveness 
  องค์ประกอบที่เก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์การ บทบาทของนักจิตวิทยา
ในการพัฒนาองค์การ การเรียนรู้วัฒนธรรมในองค์การ  เช่น บทบาท บรรทัดฐาน ค่านิยม ความเชื่อ สังคม
ประกิตในองค์การ การวินิจฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนาองค์การ ทฤษฎีหลักการและวิธีการทางจิตวิทยาที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การโดยเน้นการใช้สมรรถนะเป็นฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
2512707  การปรับพฤติกรรม  3(3-0)  
  Behavior Modification 
  ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการปรับ
พฤติกรรม หลักการและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ส าคัญ การน าไปประยุกต์ใช้ 
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2512716 ภาษาอังกฤษส าหรับจิตวิทยา2 3(3-0) 
  English for Psychology 2 
  การแปลผลแบบทดสอบภาษาอังกฤษ การแปลวารสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางจิตวิทยา 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานทางจิตวิทยา การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการ 
2512717 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับจิตวิทยา 3(2-2) 
  Statistics and Computer Programs for Psychology 
  หลักและวิธีการของสถิติพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการวิจัยทางจิตวิทยา การใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
การทดสอบ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์
ข้อมูล 
2513309 จิตวิทยาสังคม 3(3-0) 
  Social Psychology 
  ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและ
สภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม สัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม กระบวนการ
กลุ่ม ความเป็นผู้น า อิทธิพลของวัฒนธรรม และโครงสร้างทางสังคมต่อบุคลิกภาพ การเสริมสร้างและเปลี่ยน
เจตคติทางสังคม 
2513310  จิตวิทยาการเป็นผู้น า  3(3-0) 
  Psychology of Leadership 
  พฤติกรรมของผู้น า บทบาทและหน้าที่ของผู้น าระดับต่าง ๆ ในองค์การ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะผู้น า คุณลักษณะผู้น า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มท างาน ผู้น ากับการปรับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ 
2513311 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(2-2) 
  Human Relations in Organization 
  ความหมาย ความส าคัญ และจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์  การท างานในองค์การ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ โครงสร้างขององค์การ กลุ่มและผู้น าในองค์การ เทคนิคการสื่อสารใน
องค์การ การประสานงานที่มีคุณภาพ การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ บทบาทของที่ปรึกษา และการ
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือพนักงาน 
 
 
 
 
2513314 สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก 3(2-2) 
  Social Welfare for Family and Child 
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 สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดล้อม อิทธิพลที่มีต่อสวัสดิภาพของครอบครัว เด็กและเยาวชน 
หลักการ กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับครอบครัวและเยาวชน แนวคิดวิธีด าเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการ
และช่วยเหลือครอบครัว เด็กและเยาวชน เพ่ิมพูนประสบการณ์โดยการศึกษานอกสถานที่ 
2513315 จิตวิทยามวลชน 3(3-0) 
  Mass Psychology 
  พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่มชน และการควบคุมทางสังคม  
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชน การแพร่ระบาดทางอารมณ์ ประเภทของกลุ่มชน การจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์
เกี่ยวกับกลุ่มชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต การลดความขัดแย้งในชุมชน 
2513318  จิตวิทยาส าหรับงานสวัสดิการสังคม 3(3-0)  

 Psychology for Social Welfare 
  หลักการและการประยุกต์วิธีการทางจิตวิทยาเพ่ืองานสังคมสงเคราะห์ กระบวนการสังคม
สงเคราะห์ วิธีการช่วยเหลือบุคคลในวัยและกลุ่มต่าง ๆ จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์ ความมีจิตอาสา 
การปรับปรุงการให้บริการแก่บุคคล กลุ่ม และชุมชน 
2513402 เทคนิคการปรึกษากลุ่มส าหรับวัยรุ่น 3(2-2) 
  Group Counseling Techniques for Adolescence 
  ความหมาย ความส าคัญของการปรึกษาแบบกลุ่ม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการกลุ่ม 
บทบาทหน้าที่ของผู้น ากลุ่ม เทคนิคการปรึกษาแบบกลุ่ม ธรรมชาติและพัฒนาการของวัยรุ่น ปัญหาวัยรุ่น การ
ฝึกปฏิบัติ การปรึกษากลุ่มส าหรับวัยรุ่น 
2513604 การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัวเบื้องต้น  3(2-2) 
 Introduction to Couple and Family Counseling 
 แนวคิดและหลักการของครอบครัว ลักษณะต่าง ๆ ของครอบครัว ทฤษฎีและเทคนิคของ
ครอบครัวบ าบัด และฝึกปฏิบัติการท าครอบครัวบ าบัด 
2513606  การฝึกปฏิบัติการปรึกษาและการช่วยเหลือเบื้องต้น 3(1-4) 
  Basic Practice in Counseling and Helping 
  การเตรียมตัวเป็นผู้ให้บริการปรึกษาและช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ ทักษะการปรึกษาและ
ช่วยเหลือ  การวิเคราะห์ปัญหา สรุปผล และการเขียนรายงานการให้บริการปรึกษา และช่วยเหลือเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
2513701 จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการโน้มน้าว 3(3-0) 
  Psychology of Communication and Persuasion 
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  พัฒนาการทางภาษา การใช้อวัจนสารและวัจนสารในการติดต่อสื่อสาร โครงสร้างและรูปแบบ
ของการติดต่อสื่อสารประเภทต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ข่าวลือ การชักชวน  การประยุกต์
ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการชักชวน 
2513716 การปรึกษาและประนีประนอม 3(3-0) 
  Consultation and Compromise 
  ความหมาย ความส าคัญของการให้ค าปรึกษาและการประนีประนอม ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง  
หลักการและเทคนิคในการปรึกษา การแนะน า การเสนอแนะ และการประนีประนอม บทบาท หน้าที่ของการ
เป็นที่ปรึกษาท่ีดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้จัดการความขัดแย้งในองค์การ การประเมินผล การปรึกษา
และการประนีประนอม 
2513718  การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง  3(3-0)  
  Conflict Management and Negotiation 
  ปัญหาความขัดแย้งในระดับจุลภาคและมหภาค ทฤษฎีความขัดแย้ง การเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการ
เจรจาต่อรอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และ
ความสามารถในการควบคุมตนเองตลอดจนการวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล 
2513903 การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(1-4) 
  Independent Study in Industrial Psychology and Organization 
  หัวข้อที่สนใจหรือได้รับค าแนะน าจากผู้สอนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
โครงการต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะน าของผู้สอน การน า
ระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์เป็นรายบุคคล 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
2514803  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 2(90)  
  Preparation for Professional Experience in Psychology  
  การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การศึกษาลักษณะการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่เรียน การวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของนักจิตวิทยาในองค์การ 
ชุมชน หรือหน่วยงาน การเตรียมโครงการบริการทางจิตวิทยาที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ ชุมชน  
หรือหน่วยงาน การน าเสนอโครงการอย่างน้อยกลุ่มละ 1 โครงการ  
 
 
 
 
2514804  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา 5(450)  
  Professional Practice in Psychology  
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  การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เหมาะสมกับแขนงวิชาที่เรียน การศึกษาสภาพปัญหาความ
ต้องการ หรือความจ าเป็นของหน่วยงาน  การเสนอและด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงงานภายใต้การให้
ค าปรึกษาและนิเทศงานของอาจารย์ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกหรือรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ 
 


