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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
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คาอธิบายรายวิชา
01459101

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Psychology for Modern Life)
การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การฝึกสมอง การหากล
ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่
การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่
Balancing life style for healthy living, understanding and controlling emotion,
exercising brain, finding effective strategy for studying, enhancing self esteem, adjusting
to modern society, keeping love and happiness in modern life, and being a good citizen
in modern world.

01459111

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ วิธีการศึกษาทาง
จิตวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของ
อินทรีย์ในรูปของการรับรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ การจูงใจ สติปัญญา การเรียนรู้และความสามารถ ต่าง ๆ
Behavior and causes of human behavior in natural setting. Psychological methods,
growth and development, influence of heredity and environment, behavior of organism
in term of perception, personality, emotion, motivation, intelligence, learning and
various ability.

01459222

สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Physiological Psychology)
พื้นฐาน : 01459111
การศึกษาบทบาทของระบบประสาท และการทางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อเข้าใจพฤติกรรม การรับรู้ การคิดการเข้าใจ กระบวนการจา แรงจูงใจ การเรียนรู้ อารมณ์
พัฒนาการและบุคลิกภาพ การศึกษาสภาวะของสมองและร่างกายในขณะที่บุคคลหลับและกระบวนการ
ทางจิตใจ เช่น ความฝัน
The study of role of the nervous system and physiological mechanisms as applied
to the understanding of behavior in perception, cognition, memory processes,
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motivation, learning, emotion, development and personality. Study the conditions of
brain and body during sleep and the mental activity such as dreaming.
01459223** สุขภาพจิต
3(3-0-6)
(Mental Health)
นิยาม ความสาคัญ และความเป็นมาของสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต สาเหตุของการ
เกิดปัญหาสุขภาพจิต ลักษณะและชนิดของปัญหาทางสุขภาพจิต กระบวนการปรับตัวและกลไกการ
ปูองกันตนเอง การปูองกัน การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพจิต
Definitions, importance, and background of mental health; factors affecting to
mental health; causes of mental health problems; characteristics and types of mental
health problems; processes of adjustment and defense mechanism; prevention,
promotion and rehabilitation of mental health.
01459224

จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Psychology of Learning)
พื้นฐาน : 01459111
ทฤษฎีการเรียนรู้ ผลงานวิจัย ผลการทดลองรวมทั้งการประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที่
Theories of learning, Research and experimental findings, Applications are included.
Field trip required.

01459225** การรู้สึกและการรับรู้
3(3-0-6)
(Sensation and Perception)
พื้นฐาน 01459111
ทฤษฎีการรับรู้ สภาพทางสรีระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรู้สึกและการรับรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
รู้สึกและการรับรู้
Theories of perception. Physiological aspects related to sensory and perceptual
processes. Factors affecting sensation and perception.
01459226

จิตวิทยาการทดลอง
3(3-0-6)
(Experimental Psychology )
พื้นฐาน : 01459111
การออกแบบและวางแผนการทดลองขั้นต้น การปฏิบัติการและการเขียนรายงานการทดลองทาง
จิตวิทยา เช่น การรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ และอื่นๆ
Basic experimental designs. Practice and report writing in psychological experiments
such as perception, motivation, learning and etc.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

2

01459227** จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Psychology of Personality)
ความหมาย พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ ทฤษฎีลักษณะนิสัย ทฤษฎีการรู้คิด ทฤษฎีมนุษยนิยม จิตวิทยาเชิงบวก และทฤษฎีการเรียนรู้
Meaning and the development of personality, factors affecting personality
development, psychoanalytic theory, trait theory, cognitive theory, humanistic theory,
positive psychology, and learning theory.
01459231** จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Community Psychology)
ความเป็นมาและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน โครงสร้างของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางจิตสังคมต่อพฤติกรรมของบุคคลและชุมชน การส่งเสริมทักษะ ความสามารถ
และเสริมสร้างอานาจสาหรับการเปลี่ยนแปลงสังคม
History and theories in community psychology. The structures of community.
Relationship between man and environment. Psychosocial impact on human behaviors
and community. Enhancing skills, ability and empowerment for social change.
01459232** จิตวิทยาการเป็นบิดามารดา
3(3-0-6)
(Psychology of Parenting)
การเป็นบิดา มารดาที่ดี การให้ความรู้ในการเป็นบิดา มารดา แนวคิดทางจิตวิทยาในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็ก ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น
Good parenting. Parent education. Psychological concepts in raising offspring form
infancy to adolescence.
01459233** จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์
3(3-0-6)
(Psychology of Human Relationship)
ความฉลาดทางอารมณ์ในความสัมพันธ์
การสร้างคุณสมบัติที่ดีและการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีใน
รูปแบบต่างๆ
Emotional Intelligence in relationship. Creating various types of good qualities and
developing good relationship in various types.
01459234** จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์
3(3-0-6)
(Psychology of Human Adjustment)
จิตวิทยาในการเข้าใจความเป็นตนเอง การสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การสร้างคุณสมบัติที่
ดีเพื่อการปรับตัวอย่างมีความสุข
Psychology for self-understanding. Creating good physical and mental health.
Creating good qualities for adjustment that brings happiness.
____________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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01459235** จิตพยาธิวิทยา
3(3-0-6)
(Psychopathology)
พื้นฐาน : 01459111
แนวคิด วิวัฒนาการของการศึกษาทางจิตพยาธิวิทยา การจาแนกจิตพยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก
สาเหตุและอาการของจิตพยาธิสภาพ วิธีการปูองกันและรักษาจิตพยาธิสภาพ ในงานจิตเวชชุมชน
Concepts, evolution of psychopathological study. Classification of psychopathy.
Clinical characteristics, causes and symptoms of psychopathy. Methods of prevention
and treatment of psychopathy in community psychiatric work.
01459241

จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Clinical Psychology)
พื้นฐาน : 01459111
แนวคิดทางจิตวิทยาคลินิก ประวัติและลักษณะความแตกต่างของจิตวิทยาคลินิกจากจิตวิทยาสาขา
อื่น หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจิตวิทยาคลินิก จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิกและสิทธิผู้ปุวย
จิตเวช วิธีการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาและการปฏิบัติงานกับบุคคลปกติและบุคคลที่มีปัญหาทางจิตใจ มี
การศึกษานอกสถานที่
Concepts of clinical psychology ; history and distinctive features of clinical psychology from
other psychological fields. Duty and responsibility of clinical psychologist. Ethics of clinical
psychologists and psychiatric patient's right. Psychological assessment and the application
with normal and psychiatric patients. Field trip required.

01459242** จิตวิทยาอปกติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Abnormal Psychology)
พื้นฐาน : 01459111
พฤติกรรมอปกติต่างๆ ศึกษาถึงสาเหตุ อาการ การปูองกันและการรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Abnormal behaviors. Study of causes, symptoms, prevention and treatments. Field
trip required.
01459261** จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
(Developmental Psychology)
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งเข้าสู่วัยชรา
Related theories in developmental psychology, human development from
fertilization to old age.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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01459262** จิตวิทยาเด็ก
3(3-0-6)
(Child Psychology)
ทฤษฎี พฤติกรรมและการเจริญเติบโตของพัฒนาการเด็กตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยรุ่น
อิทธิพลของปัจจัยพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมของเด็ก
Theories, behaviors and growth of child development from fertilization to
adolescence, effects of heredity and environmental factors upon child behaviors.
01459263

จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
(Psychology of Adolescence)
ศึกษาพฤติกรรมและความเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจนกระทั่งสิ้นสุดวัยรุ่นพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นพร้อมทั้งวิธีปูองกันแก้ไข
Study of growth and behavior of adolescence. Problemed behavior of adolescence,
prevention and treatment.

01459264*

จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย
3(3–0–6)
(Psychology Conflict in Life Span)
ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในทุกช่วงวัย การเผชิญความ
ขัดแย้งและรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งในบริบทต่าง ๆ
Theory of human development and human behavior related to conflict in life span,
confrontation to conflict and conflict management styles in each specific contexts.

01459265*

จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา
3(3-0-6)
(Psychology of Language Development)
พัฒนาการทางจิตวิทยาของการได้มาซึ่งภาษาและการสร้างภาษา พื้นฐานทางชีววิทยาของ
พัฒนาการทางภาษา การเรียนรู้เสียง คา โครงสร้างของภาษา เพื่อพัฒนาสู่การใช้ภาษาในการสื่อสาร
Psychological development of language creation and acquisition. Biological bases of
language development: learning the sound, words and structure of language for
developing toward language communication.

01459271** จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Industrial and Organizational Psychology)
ความหมายและประวัติจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร การทดสอบทางจิตวิทยา การวิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม ภาวะ
ผู้นา แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน องค์การ ความเครียดในการทางาน จิตวิทยาวิศวกรรม และจิตวิทยา
ผู้บริโภค
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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Meaning and history of industrial and organizational psychology, individual
differences, recruitment and personnel selection, psychological testing, job analysis,
performance appraisal, training, leadership, motivation and job satisfaction, organization,
stress at work, engineering psychology, and consumer psychology.
01459272

จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Managing People at Work)
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการบุคคลในการทางาน การจัดบุคคลในด้านการวางแผน การ
อานวยการ การจัดสรรบุคลากร การชักนา การจูงใจ และการควบคุมเทคนิคในการจัดการบุคคลในยุค
ปัจจุบัน
Concept of psychology for managing people at work. Managing people in the
planning function, staffing function, organizing function, leading and motivating function
and controlling function. The present’s technique of managing people.

01459273*

จิตวิทยาทัศนคติในการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Attitude at Work)
ความหมายและลักษณะของทัศนคติ การปลูกฝังและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทัศนคติกับพฤติกรรม
การทางาน การวัดทัศนคติ
Meaning and aspects of attitudes. Cultivating and changing of attitudes. Attitudes
and work behavior. Measurement of attitudes.

01459321

01459324

การวัดและการทดสอบเบื้องต้นทางจิตวิทยา
(Introduction to Psychological Testing and Measurement)
พื้นฐาน : 01459111
ความรู้เบื้องต้นในการวัดผล และการทดสอบทางจิตวิทยา
An introduction to psychological testing and measurement.

3(3-0-6)

แนวความคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Viewpoints in Psychology)
พื้นฐาน : 01459111
แนวคิดของนักจิตวิทยาปัจจุบัน ในการจัดระบบข้อเท็จจริง ประวัติความเป็นมา
ของแนวคิดต่างๆ จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
Concepts of current psychologists about facts system management. History of
various concepts. Ethics of professional psychologists.

______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
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01459331** จิตวิทยาการแนะแนว
3(3-0-6)
(Psychology of Guidance)
นิยาม ปรัชญา หลักการ และความสาคัญของการแนะแนว ขอบข่ายของการแนะแนว กิจกรรม และ
การบริการด้านต่าง ๆ ของการแนะแนว การบริหารงานแนะแนว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว
ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการแนะแนวและการประเมินผลกิจกรรมแนะแนว
Definition, philosophy, principles and importance of guidance; scope of guidance,
activities and various types of guidance service; administration of guidance; personnel
related to guidance; problems and obstacles in guidance services and evaluation of
guidance activities.
01459332 ** จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Behavior Modification)
พื้นฐาน : 01459111
ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ ปัญหาพฤติกรรม และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎี และหลักการ
เรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เทคนิคในการปรับพฤติกรรม การประยุกต์ใช้หลักการปรับพฤติกรรมใน
ชีวิตประจาวัน และการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับพฤติกรรม
Nature of human behaviors; behavior problems and difference of human; theories
and learning principles in behavior change; techniques in behavior modification;
application of behavior modification principles to daily life and working in psychology
field and code of ethics in practitioners related to behavior modification.
01459333** จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3(3-0-6)
(Psychology of Counseling)
พืน้ ฐาน : 01459111
นิยาม ความสาคัญ หลักการ และรูปแบบของการให้การปรึกษา องค์ประกอบของการให้การปรึกษา
บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ และจรรยาบรรณของผู้ให้การปรึกษา กระบวนการ เทคนิค และทฤษฎีการ
ให้การปรึกษา
Definitions, importance, principles and types of counseling; components of
counseling; roles, functions, characteristics and code of ethics of counselors. Process,
techniques and theories of counseling.
01459334** กลุ่มสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Group Dynamic)
แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ ทฤษฎีกลุ่ม เทคนิคกลุ่ม และการใช้กลุ่มเพื่อการปูองกันแก้ไขและการ
บาบัดรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of group dynamic, group theory, group technique and group as a mean
for prevention and treatment. Field trip required.
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01459335** จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
(Psychology of Exceptional Children)
การปูองกันการเกิดภาวะผิดปกติในเด็กพื้นฐานทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษ ประเภทต่าง ๆ และการให้
ความช่วยเหลือเด็กพิเศษและครอบครัว
Prevention of abnormality in children, basic psychology of exceptional children in
various types and supports for exceptional children and families.
01459336** การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Training in Community Psychology)
พื้นฐาน : 01459111
แนวคิด ความหมายการฝึกอบรมและความสาคัญของการฝึกอบรมสาหรับนักจิตวิทยาชุมชน การวัด
ความจาเป็นในการฝึกอบรม พฤติกรรมมนุษย์ในการฝึกอบรม กระบวนการและการจัดการฝึกอบรม
เทคนิคที่ใช้การฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม และลักษณะ
การเป็นวิทยากรที่ดี การประยุกต์การฝึกอบรมทางจิตวิทยาในชุมชน
Concepts and definition of training and importance of training for community
psychologists. Need assessment for training, human behaviors in training. Training
processes and management, techniques used in training, training curriculum design,
training evaluation, and characteristics of the good trainer. Applications of psychological
training in community.
01459337** แบบทดสอบจิตวิทยาในชุมชน
3(3-0-6)
(Psychological Test in Community Psychology)
การประยุกต์แบบทดสอบทางจิตวิทยาในชุมชน การทดสอบคัดกรองปัญหาพฤติกรรม และการตรวจ
วินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิตของบุคคลที่มีปัญหาในชุมชน การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อ
ปูองกันพยาธิสภาพทางจิตและช่วยเหลือบุคคลในชุมชน
Applications of psychological tests in community. Screening test for behavioral
problems and psychopathological diagnosis of individual with problems in community.
An analysis of the results from psychometric measurement in order to prevent
psychopathology and treat individual in community.
01459338** จิตวิทยาปัญหาครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Dysfunctions)
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การติดต่อสื่อสารใน
ครอบครัวและการใช้อานาจในครอบครัว ปัญหาของบุคคล ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ปัญหาสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากปัญหาชีวิตในครอบครัว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
ครอบครัว ปัญหาชีวิตสมรส การหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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Concepts and theories in family psychology, family relationship, family
communication and family power. Personal, interpersonal, and social problems
developed from family life problems. Analysis of the relationship between family
problems, marital distress problems, divorce, family problems violence and social
problems.
01459339

จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Critical Period in Life)
การวิเคราะห์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปัจจัยทางร่างกายและจิตใจที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการการพัฒนาในแต่ละช่วงชีวิต บุคลิกภาพ การรู้คิด และการปรับตัวในแต่ละขั้นของชีวิต
Analysis of the social, cultural, economic, physical and psychological factors
influencing the processes of development in the life cycle. Personality, cognition and
adaptation in each stage of life.

01459342

จิตวิทยาเด็กไม่พูด
3(3-0-6)
(Psychology of Non-Verbal Child)
พื้นฐาน : 01459111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์การพูดและการได้ยิน กระบวนการสื่อความหมาย การพัฒนาการ
ทางภาษาและการพูด ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางภาษาและบุคลิกภาพ สาเหตุที่ทาให้เด็กไม่พูด
การทดสอบภาษา และการพูดของเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ การแก้ไขและการปูองกัน
Introduction to speech and hearing sciences; communication process; speech and language
development; relationship between language and personality development; characteristics of
non-verbal child and their causes; speech and language evaluation for emotionally disturbed
child, speech therapy and prevention.

01459361

วิธีการศึกษาเด็ก
3(3-0-6)
(Methods of Child Study)
พื้นฐาน : 0159262
ธีการศึกษาเด็กแบบต่างๆ เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมและลักษณะพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยของเด็ก
Methords for child study for understanding in child behavior, developmental
characteristics of children in each stage.

01459362

การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Psychological Testing in Developmental Psychological)
พื้นฐาน : 01459261
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดพัฒนาการมนุษย์ในวัยต่างๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Theories and practices in psychological test in human development for various age. Field trip.
_____________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

9

01459363** การส่งเสริมพัฒนาการสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
(Developmental Enhancement for Children)
พื้นฐาน : 01459261
แนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารก วัยเด็กตอนต้น
และวัยเด็กตอนกลาง
Concepts of developmental psychology for developmental enhancement from
prenatal period, infancy, early childhood and middle childhood.
01459364** จิตวิทยาผู้ใหญ่
3(3-0-6)
(Adulthood Psychology)
ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ การ
ประกอบอาชีพ การปรับตัว ปัญหาและสุขภาพจิต มีการศึกษานอกสถานที่
Developmental theories and behavior of adulthood. Physiological and psychological
change, occupation, adjustment, problem and mental health. Field trip required.
01459365*
.

การให้การปรึกษาสาหรับมนุษย์ทุกช่วงวัย
3(3-0-6)
(Counseling for Human Life Span)
หลักการและทฤษฎีการให้การปรึกษา วิธีการและกระบวนการของการให้การปรึกษา การประยุกต์การให้
การปรึกษาสาหรับมนุษย์ทุกช่วงวัย
Principles and theories of counseling. Methods and counseling process. Applying
counseling for human life span.

01459366*

การจัดการพฤติกรรมในเด็กและครอบครัว
(Behavior Management in children and family)

3(3-0-6)

ประยุกต์หลักการพื้นฐานการปรับพฤติกรรมเพื่อใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมเด็กและครอบครัว
การปูองกันและจัดการพฤติกรรมปัญหาในเด็กและครอบครัว การประเมินพฤติกรรมเด็ก การออกแบบ
ประเมินแผนการช่วยเหลือรายบุคคลที่สอดคล้องกับแนวการช่วยเหลือพฤติกรรมเชิงบวก มีการศึกษานอก
สถานที่
Application of basic principles of behavior modification for managing children and family's
behaviors. Preventing and dealing with behavior problems in children and family. Evaluating
children's behaviors and designing individualized intervention plans, consistent with the positive
behavioral intervention approach. Field trip required.
______________________________________________
* วิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
01459371*

การให้การปรึกษาในการทางาน

วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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(Counseling at Work)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้การปรึกษา กระบวนการและเทคนิคการให้การปรึกษา ทักษะในการให้
การปรึกษา การให้การปรึกษาพนักงานในสถานที่ทางาน
Concepts and theories of counseling, process and techniques of counseling, counseling
skills. Employee counseling in workplace.
01459372

จิตวิทยาสาหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
3(3-0-6)
(Psychology for Modern Human Resource Management)
แนวคิดและความสาคัญของจิตวิทยาเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ จิตวิทยาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่เป็นเลิศ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสถานที่ทางานที่
มีความสุข เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ สมรรถนะหลักของทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ การ
ประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมและการวิจัยในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Concept and importance of psychology for modern human resource management.
Human resource management system. Psychology and human resource management
for an excellent organization. Psychology for development. Happy workplace. Modern
human resource management tools. Core competencies of modern human resources.
Application of psychology for human resource management. Ethics and research in
induastrial and organizational psychology for human resource management.

01459373** จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
(Psychology of Motivation)
พื้นฐาน : 01459111
แนวคิดเพื่อเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการจูงใจ แรงบันดาลใจ ทฤษฎีการจูงใจ สิ่งจูงใจ และ
ความพึงพอใจงานการประยุกต์ทฤษฎีการจูงใจConcepts relevant to understand
Concepts relevant to understand human behavior, motivation processes,
inspiration, theories of motivation, incentives and job satisfaction. Application of
motivation theories.
01459374*

จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
(Psychology of Leadership Development)
แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้นา ทฤษฎีภาวะผู้นา แนวคิดในการพัฒนาภาวะผู้นา เทคนิคทางจิตวิทยา
สาหรับการพัฒนาภาวะผู้นา การพัฒนาคุณลักษณะ ขีดความสามารถและทักษะของผู้นา
Modern concept of leadership, theories of leadership, concepts of leadership
development, psychological techniques for leadership development, developing
leadership traits, competencies and skills.
______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
01459375** จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
3(3-0-6)
วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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(Psychology for Quality of Work Life Development)
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทางาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทางาน
Concepts and psychological theories of quality of life and quality of work life.
Improvement, improvement of quality of work life.
01459376*

จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)
(Psychology of communication in organization)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อสื่อสาร หน้าที่ของการติดต่อสื่อสารในองค์การ
ระดับของการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้องกับการติดต่อสื่อสาร เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร การ
ประเมินการติดต่อสื่อสารและการเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารในองค์การ
Concepts of communication process. Functions of communication in organization.
Levels of communication. Factors concerning communication. Communication network.
Communication assessment and improving effectiveness of communication in organization.

01459377*

การคัดเลือกในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
(Personnel Selection in Industrial and Organizational Psychology)
พื้นฐาน : 01459271
การสัมภาษณ์และเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน การบรรจุ การคัดเลือกและการเลื่อนตาแหน่ง
Interview and other techniques relating to evaluation, placement, selection, and
promotion.

01459391

สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Statistical Analysis in Psychological Research)
พื้นฐาน : 01422111
ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสถิติ ลักษณะทั่วไปของการวิจัยการสุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการเก็บข้อมูล ปัญหาการวิจัยและประเภทการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ
The meaning of technical terms in research and statistics. General aspects of
research. Method of sampling, method of data collection, research problems, typology
of research, hypothesis formation, hypothesis test, analysis of differences, and various
types of correlations.

______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
01459411

การฝึกงาน

วท.บ. (จิตวิทยา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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(Practicum)
ฝึกงานทางจิตวิทยาตามที่กาหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา
Practicum in psychological field work according to each division.
01459423

มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน
3(3-0-6)
(Human Relations at Work)
แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน พฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจในการทางาน กลุ่มใน
องค์การ ภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารความขัดแย้ง บรรยากาศและวัฒนธรรม
องค์การ
Concept of human relation at work, individual behavior, motivation at work,
grouping organization, leadership, communication in organizations, conflict management,
climate and organization culture.

01459425** จิตวิทยามนุษยนิยม
3(3-0-6)
(Humanistic Psychology)
หลักการของจิตวิทยามนุษยนิยมในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้น และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Concepts of humanistic psychology to develop better human beings and live happy
life.
01459426

จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Psychology)
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้จิตวิทยาสังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีผลต่อ
พฤติกรรมของอินทรีย์และผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกทาลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป หลักและทฤษฎีของพฤติกรรมที่สามารถทาให้มนุษย์มีชีวิตรอด มีการศึกษานอกสถานที่
Researches in learning, social psychology and environment affecting human
behavior. Change according to environmental change. Principle and theory of behavior
for human to adapt themselves. Field trip required.

01459427

จิตวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Psychology)
การนาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการทางาน สังคม ครอบครัว และส่วนตัว
เพื่อให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้น ความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งในเรื่องบุคลิกภาพ การสื่อสาร ภาวะผู้นา การบริหาร
ข้อขัดแย้ง การบริหารความเครียด
The application of psychological theories and principles for work, social, family, and
personal in order to create better life. Deep understanding of self in personality,
communication, leadership, conflict management, stress management.
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
01459428 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
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(Psychology of Individual Differences)
พื้นฐาน : 01459111
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล ในมุมมองของกระบวนการศึกษาและวิธีการวิจัย ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องของพัฒนาการ พันธุกรรม เพศ เชาวน์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บุคลิกภาพ ชุมชนและสังคม พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ และผลของนวัตกรรม
Psychology of individual differences in the perspective of the study process and
research methodology. Individual differences in development, heredity, gender,
intelligence, creative thinking, personality, community and society, behavior of person in
organization and effect of innovation.
01459431** จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม
3(3-0-6)
(Psychology of Gender and Society)
การพัฒนาความเป็นชายหญิงตามทฤษฎีจิตวิทยา ความเป็นชายหญิงการใช้ชีวิต และปัญหาสังคม
Gender development according to psychological theories. Gender, social life and
social problems.
01459432** จิตวิทยาการป้องกันเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
(Psychology of Primary Prevention and Health Promotion)
หลักการในการปูองกันเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและเปูาหมายในการปูองกัน
เบื้องต้นของปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรม ความเครียดและการจัดการกับ
ความเครียด สาเหตุและปัญหาของความผิดปกติทางพฤติกรรม การปรับวิถีชีวิตของกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
การปูองกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในช่วงวัยต่างๆ การสนับสนุนทางสังคมเครือข่ายทางสังคมและการ
ปูองกันปัญหาสุขภาพ การเขียนและการประเมินโครงการ
Principles of primary prevention and health promotion. Policy and goals for a basic
prevention of health problems. Relationship between health and behavior. Stress and stress
management. Causes and problems of abnormal behaviors. Life style adjustment for high risk
groups. Prevention and promotion of mental health across life span. Social support, social
network and prevention of health problems. Writing and evaluation of the project.
01459433 ** การจัดสิ่งแวดล้อมและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3(3-0-6)
(Environmental Arrangement and Human Relations in Community)
พื้นฐาน : 01459111
พฤติกรรมของมนุษย์ในระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน หลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มีศกั ยภาพแบบยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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Human behaviors in ecological system and environment, and environment problems in
community. Principle of environmental arrangement, application of psychological concepts for
environmental arrangement for community, environmental arrangement for sustainable
potential by sufficiency economy concept. People participation and environmental arrangement
in community, human relations and environmental arrangement, and conflict resolution in
community. Field trip required.
01459434** พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Behavioral Disorder in Childhood and Adolescents)
ชนิดของพฤติกรรมที่ผิดปกติ สาเหตุ การวินิจฉัย และ การรักษาแบบต่างๆ
The categories of abnormal behaviors. Various causes, analysis, and treatment.
01459435*

จิตวิทยาการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
3(3-0-6)
(Psychology of Group Counseling)
พื้นฐาน : 01459333, 01459365, 01459371
ความหมาย หลักการ ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เทคนิคและ
กระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของผู้นากลุ่ม ประเภทต่างๆ ของสมาชิกกลุ่ม
จรรยาบรรณในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
Meaning, principles importance and objective of group counseling. Techniques and
process of group counseling. Roles and functions of group leader. Various types of
group members. Code of ethics in group counseling.

01459441** การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I
3(3-0-6)
(Clinical Psychological Assessment I)
พื้นฐาน : 01459242
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแบบ ออฟเจคทีฟกับบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต การวางแผนทางการรักษา และการปูองกัน
Theories and practices in clinical psychology assessment using projective tests with
psychiatric patients, therapeutic planning and prevention.
01459442** การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II
3(3-0-6)
(Clinical Psychological Assessment II)
พื้นฐาน : 01459441
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแบบโปรเจคทีฟกับบุคคลที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการปูองกัน
Theories and practices in clinical Psychology assessment using projective tests with
psychiatric patients, therapeutic planning and prevention.
_____________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01459443

จิตบาบัด
3(3-0-6)
(Psychotherapy)
พื้นฐาน : 01459224
ทฤษฎี หลักการและวิธีการบาบัดทางจิตชนิดต่างๆ กับบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตทั้งที่เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม มีการศึกษานอกสถานที่
Theory and variety of psychotherapeutic methods with psychiatric patients for both
individual and group. Field trip required.

01459444

ระบบประสาทกับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Neurological Basis of Behavior)
พื้นฐาน : 01459222
ระบบประสาทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ โรคต่าง ๆ ทางระบบประสาท การตรวจสอบสภาพ
ทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการทางานของระบบประสาท มุมมองทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของสมองและการตรวจวินิจฉัยทางประสาทจิตวิทยา
Neuroanatomy of behavior; neurological diseases; neurological investigation and
mental conditions relating with nervous system. Psychological viewpoint about
abnormal in brain and neuropsychological assessment.

01459445

จิตเภสัชวิทยา
3(3-0-6)
(Psychopharmacology)
ประวัติและการจัดระบบยาที่ใช้ทางจิตเวช ความหมายของคาต่างๆ ที่เกี่ยวกับยา ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยา ที่ใช้รักษาโรคทางจิตเวช ยาและสารเสพติดที่มีผลเกี่ยวข้องกับระบบประสาท อารมณ์
ความรู้สึกและความคิด
The origin of psychopharmacology and classification of psychotropic agents; the
meaning and knowledge, understanding about psychotropic drugs, and substances of
effect to neurological system, emotion, feeling, and thought.

01459446** พฤติกรรมบาบัด
3(3-0-6)
(Behavior Therapy)
พื้นฐาน : 01459224
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้ การนาหลักของทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการรู้คิด
มาแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ การสาธิตและการฝึกการผ่อนคลาย
Study of human behaviors based on learning theories. Applying learning and
cognitive theories to modify the abnormal behavior for new learning, demonstration and
relaxation training.
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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01459448

การให้การปรึกษาคู่สมรสและครอบครัว
3(3-0-6)
(Marital and Family Counseling)
พื้นฐาน : 01459241
ปัญหาที่คู่สมรสและครอบครัวเผชิญในปัจจุบัน แนวคิดและทฤษฎีที่ผู้ให้การปรึกษาสามารถนามาใช้
ในการให้การปรึกษา เทคนิคที่ใช้ในปัจจุบัน
Present problems faced by marriage couples and families. Concepts and theories
that the counselor can use in helping clients deal with these problems emergent
techniques today.

01459451** จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
แนวคิดและวิธีทางจิตวิทยาสังคม ตัวตน การรู้คิดทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทัศนคติ
และการโน้มน้าว พฤติกรรมกลุ่ม เชื้อชาติ เพศ และวัฒนธรรม การประยุกต์จิตวิทยาสังคมในการทางาน
Concepts and method of social psychology. Self, social cognition, interpersonal
relations, attitude and persuasion, group behavior, race, sex, culture, applications of
social psychology in workplace.
01459454** จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการชักชวน
3(3-0-6)
(Psychology of Communication and Persuasion)
จิตวิทยาที่ว่าด้วยพัฒนาการทางภาษา การใช้ภาษา ถ้อยคาและภาษาท่าทางในการติดต่อสื่อสาร
โครงสร้างและรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการชักชวน กระบวน
ความรู้ทางจิตวิทยาที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารและการชักชวน
Psychology on development of language. Usage of language, word, and gesture
language in communication. Structure and forms of communications, advertisement,
public relations, and persuasion. Psychological learning created the efficiency in
communication and persuasion.
01459457

จิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3(3-0-6)
(Psychology and Social Change)
ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การ
ยอมรับและการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาการของพฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมกลุ่มอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Psychological factors related to social and cultural changes. Acceptance and
Rejection of social change. Development of individual behavior and group behavior due
to social.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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01459458

บุคลิกภาพกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Personality and Social Development)
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของบุคคลในสังคม บุคลิกภาพและจิตลักษณะต่าง ๆ ที่
เอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจริยธรรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสังคม
Comprehension of roles and statuses of individual in society. Personality and
mental aspects contributing to development in social, economic, political, and ethical
dimensions. Personality development in relevant to social development.

01459461** จิตวิทยาเด็กเกเร
3(3-0-6)
(Psychology of Juvenile Delinquency)
ทฤษฎีและพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เป็นปัญหาในสังคม เน้นเฉพาะการศึกษาวัยรุ่นที่กระทาผิดกฎหมาย
พฤติกรรมก้าวร้าว และพฤติกรรมต่อต้านสังคมอันเป็นสาเหตุของการกระทาผิดกฎหมาย บทบาทของ
นักจิตวิทยาและกระบวนการในการดาเนินการกับเด็กที่กระทาผิดกฎหมาย การปูองกันและการแก้ไขเด็ก
ที่กระทาผิดกฎหมาย มีการศึกษานอกสถานที่
Theories and behaviors of adolescence in social problems, emphasizing on juvenile
delinquency, aggressive behavior and anti-social behavior causing delinquency.
Psychologist role and processes to work with juvenile delinquency. Intervention and
prevention for juvenile delinquency. Field trip required.
01459462

จิตวิทยาผู้หญิง
3(3-0-6)
(Psychology of Woman)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้หญิง ความแตกต่างระหว่างเพศ ธรรมชาติของผู้หญิง
โดยเน้นถึงด้านสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงชีวิตต่างๆ ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัย
ชรา ปัญหาและสุขภาพจิตของผู้หญิง
Psychological theories related to the study of woman. Gender differences, nature
of woman emphasizing on physiology, physiological changes in various life period from
childhood, adolescence, adult and old age. Problems and mental health of woman.

01459463*

จิตวิทยาปัจฉิมวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Late Adulthood)
พื้นฐาน : 01459111
ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคลปัจฉิมวัย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและ
จิตใจ การปรับตัวในช่วงวัยเกษียณ ปัญหาต่าง ๆ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
Developmental theories and behavior of late adulthood. The study of physiological
and psychological changing, adjustment for retirement period, problems for physical and
mental health.
______________________________________
* วิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01459464 ** จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ
3(3-0-6)
(Psychology of Sexual Behavior)
ธรรมชาติของความรัก สรีรศาสตร์ทางเพศชายและหญิง บทบาทและอัตลักษณ์ทางเพศ ทัศนคติทาง
เพศของผู้ชายและผู้หญิง พัฒนาการและการแสดงออกทางเพศในวัยต่าง ๆ พฤติกรรมทางเพศ ปัญหาทาง
เพศและความผิดปกติทางเพศ ข้อเสนอแนะเพื่อความสุขในชีวิตสมรส
Nature of love. Sexual physiology of men and women. Gender role and identity.
Sexuality attitude of men and women, sexual development and sexual expression in life
span. Sexual behaviors, sexual problems and disorders. Suggestions for happy married
life.
01459465** โรคที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์
3(3-0-6)
(Diseases Affecting Human Developmental Process)
โรคทางกายในวัยเด็ก ภาวะทุพโภชนาการ โรคที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของ
มนุษย์ การให้คาแนะนา และการดูแลรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Physical disease, malnutrition, disease of affecting physical and psychological of
human development. Advice and treatment. Field trip required.
01459466*

การส่งเสริมพัฒนาการสาหรับวัยรุ่นถึงปัจฉิมวัย
3(3-0-6)
(Developmental Enhancement for Adolescence to Late Adulthood)
พื้นฐาน : 01459261

แนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการสาหรับวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และปัจฉิมวัย การ
ปรับตัวกับการสูญเสีย และการเตรียมตัวตาย มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of developmental psychology for developmental enhancement in adolescence,
adult and late adulthood. Adjusting to loss and prepare for the end of life. Field trip required.
01459467*

จิตวิทยาผู้ชาย
(Psychology of Man)

3( 3-0-6)

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้ชาย ความแตกต่างระหว่างเพศ ธรรมชาติของผู้ชายด้าน
ร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจจาก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา บทบาทที่จาเป็นใน
แต่ละช่วงวัย ปัญหาทางสังคม สุขภาพจิตและการปรับตัวของผู้ชาย
Psychological theories related to study of men. Gender differences, nature of man
on physiological and psychological aspects. Physiological and psychological changes from
childhood, adolescence, adult to the elderly. Essential roles in life span period. Social
problems, mental health and man’s adjustment.
______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01459471

จิตวิทยาผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459111
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายกับผู้บริโภคสินค้าและบริการ ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้บริโภค นิสัยและรูปแบบในการซื้อสินค้า ความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
The relationship between the producers or distributors and consumers of goods and
services. Consumer satisfaction for product features, consumer attitudes and motivation, buying
habits and patterns, consumer’s needs in the present time. Field trip required.

01459472** กระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Group Process for Human Resource Development)
พื้นฐาน : 01459111
แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิก กลุ่มสัมพันธ์
กลุ่มเผชิญหน้า กลุ่มการรู้คิด กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Concepts of group, theories of group process, leadership and membership, group dynamics,
encounter group, and cognitive group. Group process for human resource development.
01459473** จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม
3(3-0-6)
(Psychology of Conflict and Negotiation)
ความขัดแย้งและกระบวนการ การประนีประนอมและกระบวนการ การบริหารความขัดแย้ง การ
บริหารความหลากหลาย
Conflict and process. Negotiation and process. Conflict management. Diversity management.
01459474** จิตวิทยาการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Work)
แนวคิดในการทางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทางาน เชาวน์อารมณ์ การรับรู้กับการ
ตัดสินใจในการทางาน เทคโนโลยีกับการทางาน คุณภาพชีวิตในการทางานและมาตรฐานการทางาน
Concept of work, individual differences at work, emotional quotient, perception and
decision making at work, technology at work, quality of work life and work standard.
01459475

จิตวิทยาการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Training in Industry)
แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม
การจัดการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรม สื่อในการฝึกอบรม และการนา
ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม
_____________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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Concepts of training, training process, training need analysis, training management,
evaluation of training, training methods, media of training. Application of psychology for
training in industry.
01459476

การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Psychological Test in Industry)
พื้นฐาน : 01459321
การนาแบบทดสอบมาตรฐาน ทางจิตวิทยามาใช้ในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตาแหน่ง การ
พัฒนาบุคคลในวงการอุตสาหกรรม การสร้างแบบทดสอบที่จาเป็น และการประยุกต์ใช้แบบทดสอบ ใน
วงการอุตสาหกรรม
Application of psychological standardized tests for personnel selection promotion and
personal development in industry. Necessary tests construction and application of tests in
industry.

01459477

สุขภาพจิตในการทางาน
3(3-0-6)
(Mental Health at Work)
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับการทางานและความเครียดในการทางาน การ
วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเครียดในการทางาน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด การประเมิน
สุขภาพจิตและความเครียด การจัดการความเครียด การส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การ
Concept of mental health, mental health and work, and work stress. Research on
mental health and work stress. Factor leading to stress. Method of evaluation of mental
health and stress. Stress Management. Mental health support in organization.

01459478** จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
3(3-0-6)
(Psychology of Decision Making and Problem Solving in Organizations)
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
อุตสาหกรรม หลักและวิธีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา เพื่อนามาใช้ในการ
ตัดสินใจ ปฏิบัติการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในสภาพการณ์ต่าง ๆ การดาเนินการแก้ปัญหาและการประเมินผลการตัดสินใจ
บทบาทและพฤติกรรมของผู้นาและพฤติกรรมของกลุ่มในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในองค์การ
อุตสาหกรรม
Theories of decision making behavior. Process of decision making and problem–
solving in industrial organizations. Principles and brain storming methods for analysis of
causes and effects of problems for application in decision making. Creative thinking
practices and psychological application in problem-solving and decision making in
various situations. Process of problem-solving and evaluation of decision making. Roles
and behavior of leaders and groups in decision making and problem solving in industrial
organization.
______________________________________________
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** รายวิชาปรับปรุง
01459479 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมในการทางาน
3(3-0-6)
(Environmental Psychology at Work)
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพสิ่งแวดล้อม การปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เข้ากับ
สภาพสิ่งแวดล้อม การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับสภาพสิ่งแวดล้อมในการทางานในองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การอุตสาหกรรม
สภาพแวดล้อมขององค์การทางเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในการทางานต่อสุขภาพทาง
กาย ทางจิต และทางสังคม มีการศึกษานอกสถานที่
Study the relationship between person and environment. Personal adjustment to
work environment and environmental adjustment for required behavior. The
relationship between human behavior and work environment in industrial organization.
Industrial environment, as in economic and social aspects. Effects of work environment
on physical health, mental health and social health. Field trip required.
01459491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Psychology)
พื้นฐาน : 01459391
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา การกาหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติ
สาหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in psychology. Identification of research problems.
Formulation of research objectives and hypotheses. Collection of data. Construction of
questionnaire. Data analysis and interpretation. Application of statistics for research.
Report writing and presentation.
01459496

เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Psychology)
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in psychology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change each selected.

01459497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in psychology at the
bachelor’s degree level.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง
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01459498

ปัญหาพิเศษ
1
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in psychology at the bachelor’s degree level and compile into a
written report.
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