หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
459111

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0)
พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ วิธี
การศึกษาทางจิตวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอม พฤติกรรมของอินทรียในรูปของการรับรู บุคลิกภาพ อารมณ การจูงใจ
สติปญญา การเรียนรูและความสามารถ ตาง 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.
459221 พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย (Biological Basis of Human Behavior) 3(3-0)
แนวคิด สมมติฐาน การสังเกต ทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ของพฤติกรรม
มนุษยโดยอาศัยรากฐานทางชีววิทยาแขนงตางๆ เพื่อใหเขาใจโครงสรางการควบคุมและ
ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย
Concept, hypothesis, observation, theory about various phenomenology of
behavior rooted from biology are studied to understand structure, way of control and
factors for behavior change and development.
459222 สรีรจิตวิทยา (Physiological Psychology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
การศึกษาบทบาทของระบบประสาท และการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย
ในการประยุกตใชเพื่อเขาใจพฤติกรรม การรับรู การคิดการเขาใจ กระบวนการจํา แรงจูงใจ
การเรียนรู อารมณ พัฒนาการและบุคลิกภาพ การศึกษาสภาวะของสมองและรางกายใน
ขณะที่บุคคลหลับและกระบวนการทางจิตใจ เชน ความฝน
The study of role of the nervous system and physiological mechanisms as
applied to the understanding of behavior in perception, cognition, memory
processes, motivation, learning, emotion, development and personality. Study the
conditions of brain and body during sleep and the mental activity such as dreaming.
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459223

459224

459225

459226

459227

459231

สุขภาพจิต (Mental Hygiene)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ธรรมชาติของสุขภาพจิต ปจจัยตางๆ ที่จะนําไปสูการมีจิตใจที่แข็งแรง หลักในการ
ปองกันและหลีกเลี่ยงจากการมีสุขภาพจิตเสื่อม ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตจากสาเหตุตางๆ
ขอแนะนําในเรื่องการรักษาสภาพจิตที่แข็งแรง
Natures of Mental Health. Various factors that lead to healthy mind.
Principles of prevention and avoidance from mental destruction. Mental problems
from various causes. Suggestions in maintaining healthy mind.
จิตวิทยาการเรียนรู (Psychology of Learning)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ทฤษฎีการเรียนรู ผลงานวิจัย ผลการทดลองรวมทั้งการประยุกต มีการศึกษานอก
สถานที่
Theories of learning, Research and experimental findings, Applications are
included. Field trip required.
การรูสึกและการรับรู (Sensation and Perception)
3(3-0)
พื้นฐาน 459111
ทฤษฎีการรับรู สภาพทางสรีระที่เกี่ยวของกับกระบวนการการรับรูและการรูสึก ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการรับรูและการรูสึก มีการศึกษานอกสถานที่
Theory of perception. Physiology related to sensory and perceptual
processes. Factors affecting perception and sensation. Field trip required.
จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology )
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
การออกแบบและวางแผนการทดลองขั้นตน การปฏิบัติการและการเขียนรายงานการ
ทดลองทางจิตวิทยา เชน การรับรู การจูงใจ การเรียนรู และอื่นๆ
Basic experimental designs. Practice and report writing in psychological
experiments such as perception, motivation, learning and etc.
จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality)
3(3-0)
ความหมายพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีการจําแนกประเภทบุคลิกภาพ
จิตวิเคราะห การเรียนรู มนุษยนิยม
The meaning and the development of personality, theories of personality,
psychoanalytic, learning, phenomenological.
จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology)
3(3-0)
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459233

459238

459239

459241**

ความเปนมาของจิตวิทยาชุมชนและทฤษฎีตางๆ ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับชุมชน
โครงสรางของชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
History and theories in community psychology. The structures of community.
Field trip required.
การจัดสิ่งแวดลอมและมนุษยสัมพันธในชุมชน
3(3-0)
(Environmental Arrangement and Human Relations in Community)
หลักจิตวิทยาในการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน ตลอดจนปญหาตางๆ ในชุมชนที่ควร
พิจารณาเปนตนวามลภาวะตางๆ วิธีการสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบุคคลและกลุมคน
ในชุมชน และการสรางแรงกระตุน ใหเกิดความรวมมือในชุมชน
Psychological principles in environmental arrangement for community.
Various problems in the community that should be considered, such as pollutions.
Methods of promoting interpersonal and group understandings in the community.
The establishment of motivation that creates cooperation in the community.
จิตพยาธิวิทยา (Psychopathology)
3(3-0)
ความหมาย อาการ สาเหตุ และทฤษฎีทางจิตพยาธิวิทยา วิธีปองกัน และรักษามี
การศึกษานอกสถานที่
Definition, symptoms, causes, and theories in psychopathology. Methods of
prevention and treatment. Field trip required.
จิตวิทยาความสัมพันธของมนุษย (Psychology of Human Relationship)
3(3-0)
กระบวนการของการสรางความสัมพันธอยางใกลชิด กระบวนการสรางความสนใจ
ความดึงดูดใจความสัมพันธของเพื่อน ความสัมพันธของคูรักการพึ่งพากันและกัน ความรัก
และพันธะผูกพัน วิธีการสรางความสัมพันธใกลชิดแบบตางๆ
Process of building close relationship. Process of building interest, attraction,
interdependence, love, and bond. Methods of creating various close relationships.
จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน (Introduction to Clinical Psychology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
แนวคิดทางจิตวิทยาคลินิก ประวัติและลักษณะความแตกตางของจิตวิทยาคลินิกจาก
จิตวิทยาสาขาอื่น หนาที่และความรับผิดชอบของนักจิตวิทยาคลินิก จรรยาบรรณของ
นักจิตวิทยาคลินิกและสิทธิผูปวยจิตเวช วิธีการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาและการปฏิบัติงาน
กับบุคคลปกติและบุคคลที่มีปญหาทางจิตใจ มีการศึกษานอกสถานที่
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.
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Psychological assessment and the application with normal and psychiatric
patients. Field trip required.
** วิชาปรับปรุง

459242

459261

459262

459263

459271**

จิตวิทยาอปกติเบื้องตน (Introduction to Abnormal Psychology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
พฤติกรรมอปกติตางๆ เชน โรคจิต โรคประสาท โรคจิตสรีรพาธ ปญญาออนและอื่นๆ
ศึกษาถึงสาเหตุอาการ การปองกันและการรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Abnormal behavior : psychotic and neurotic, psycho physiologic, mental
retardation, study of causes, symptoms, and treatments. Field trip required.
จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
3(3-0)
ศึกษาพัฒนาการตางๆ ของมนุษยในแตละวัยตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งเขาสูวัยชรา
Study of human development from fertilization until old age.
จิตวิทยาเด็ก (Child Psychology)
3(3-0)
ศึกษาพฤติกรรมพัฒนาการและความเจริญเติบโตของเด็กตั้งแตเริ่มปฏิสนธิ
จนกระทั่งยางเขาสูวัยรุน อิทธิพลและองคประกอบของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มี
บทบาทตอพฤติกรรมของเด็ก
Study of growth and development from fertilization through adolescence,
effects of heredity and environmental factors upon child behavior.
จิตวิทยาวัยรุน (Psychology of Adolescence)
3(3-0)
ศึกษาพฤติกรรมและความเจริญเติบโตของเด็กตั้งแตเริ่มเขาสูวัยรุนจนกระทั่งสิ้นสุด
วัยรุนพฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กวัยรุนพรอมทั้งวิธีปองกันแกไข
Study of growth and behavior of adolescence. Problemed behavior of
adolescence, prevention and treatment.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องตน (Introduction to Industrial Psychology)
3(3-0)
ความหมายและประวัติจิตวิทยาอุตสาหกรรม ความแตกตางระหวางบุคคล การสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร การทดสอบทางจิตวิทยา การวิเคราะหงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การฝกอบรม ภาวะผูนํา แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน องคการ
ความเครียด จิตวิทยาวิศวกรรม และจิตวิทยาผูบริโภค
Meaning and history of industrial psychology, individual differences,
recruitment and personnel selection, psychological testing, job analysis, performance
appraisal, training, leadership, motivation and job satisfaction, organization, stress,
engineering psychology, and consumer psychology.
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459272** จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทํางาน(Psychology of Managing People at Work)3(30)
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการบุคคลในการทํางาน การจัดบุคคลในดานการ
วางแผน การอํานวยการ การจัดสรรบุคลากร การชักนํา การจูงใจ และการควบคุมเทคนิคใน
การจัดการบุคคลในยุคปจจุบัน
Concept of psychology for managing people at work. Managing people in
theบปรุplanning
function, staffing function, organizing function, leading and motivating
** วิชาปรั
ง
function and controlling function. The present’s technique of managing people.
459321 การวัดและการทดสอบเบื้องตนทางจิตวิทยา
3(30)
(Introduction to Psychological Test and Measurement)
พื้นฐาน : 459111
ความรูเบื้องตนในการวัดผล และการทดสอบทางจิตวิทยา
An introduction to psychological test and measurement.
459324** แนวความคิดทางจิตวิทยา (Viewpoints in Psychology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
แนวความคิดของนักจิตวิทยาปจจุบันในการจัดระบบขอเท็จจริง ประวัติความเปนมา
ของแนวคิดตางๆ จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
Concepts of current psychologists about facts system management. History
of various concepts. Ethics of professional psychologists.
459331 การแนะแนว (Guidance)
3(3-0)
แนวทางพื้นฐาน วัตถุประสงค หลักการ วิธีการแนะนํา ความตองการการแนะแนว
และการบริการในชุมชน
Basic concepts, objectives, principles and methods of guidance. Guidance
need and practice in community.
459332 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม (Psychology of Behavior Modification)
3(3-0)
หลักในการปรับพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทฤษฎีการเรียนรูที่ใชในกระบวนการปรับ
พฤติกรรมของแบบแผนพฤติกรรมที่ผิดปกติ
Principles of behavior modification, personality and learning theory using in
the process of modification of abnormal behavioral patterns.
459333 จิตวิทยาการใหคําปรึกษา (Psychology of Counseling)
3(3-0)
ทฤษฎีการใหคําแนะนําปรึกษา หลักการและวิธีการตางๆ ของการใหคําแนะนําปรึกษา
Theories in counseling : logistics and strategies of counseling procedures.
459334 กลุมสัมพันธ (Encounter Group)
3(3-0)
หลักสูตรวท.บ.(จิตวิทยา)
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แนวคิดเกี่ยวกับกลุมสัมพันธ ทฤษฎีกลุม เทคนิคกลุม และการใชกลุมเพื่อการ
ปองกันแกไขและการบําบัดรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of encounter group, group theory, group technique and group as a
mean for prevention and treatment. Field trip required.
** วิชาปรับปรุง

459335

จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology of Exceptional Children)
3(3-0)
การศึกษาเด็กซึ่งมีปญหาทางจิตวิทยาในลักษณะตางๆ เด็กปญญาออน เด็กปญญาล้ํา
เด็กที่มีความผิดปกติทางกาย เด็กที่มีปญหาทางอารมณ และสังคม มีการศึกษานอกสถานที่
Study of children who present various psychological problems, children with
mental retardation, gifted children, children with physical impairments, children with
emotional and behavioral problems. Field trip required.
459336 จิตวิทยาการเปนบิดามารดา (Psychology of Parenting)
3(3-0)
การเปนบิดามารดาที่ดี การใหความรูในการเปนบิดามารดา แนวคิดของจิตวิทยาใน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุน แหลงขอมูลและองคความรูตลอดจนการฝก
ทักษะตาง ๆ ที่ใหกับบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร มีการศึกษานอกสถานที่
Good parenting. Parent education. Psychological concepts in raising offsprings
since infancy till adolescence. Various resources, knowledges, and skills for parents
in raising children. Field trip required.
459339 จิตวิทยาชวงวิกฤตของวัย (Psychology of Critical Period in Life)
3(3-0)
การวิเคราะหดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปจจัยทางรางกายและจิตใจที่มีอิทธิพล
ตอกระบวนการการพัฒนาในแตละชวงชีวิต บุคลิกภาพ การรูคิด และการปรับตัวในแตละ
ขั้นของชีวติ
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.
459342 จิตวิทยาเด็กไมพูด (Psychology of Non-Verbal Child)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาสตรการพูดและการไดยิน กระบวนการสื่อความหมาย
การพัฒนาการทางภาษาและการพูด ความสัมพันธระหวางการพัฒนาทางภาษาและ
บุคลิกภาพ สาเหตุที่ทําใหเด็กไมพูด การทดสอบภาษา และการพูดของเด็กที่มีปญหาทาง
อารมณ การแกไขและการปองกัน

หลักสูตรวท.บ.(จิตวิทยา)

6

459351

459352

459353

459361

459362**

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.
จิตวิทยาการเรียนรูสังคม (Psychology of Socialization)
3(3-0)
พัฒนาการของพฤติกรรมทางสังคม ลักษณะตางๆ ของการเรียนรูสังคม ผลทาง
พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่เกิดจากการเรียนรูสังคม ความสามารถทางภาษา ระดับสติปญญา
ความกาวราว ความวิตกกังวล การเปนพลเมืองดี โครงสรางทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการ
แสดงพฤติกรรม แนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
Development of social behavior, various aspect of socialization. Behavioral
and personality outcome brought about by socialization, language capacity,
intellectual level, aggression, anxiety, good citizenship. Social structure influencing
behavior. Theoretical concepts and research works related.
จิตวิทยาสังคมมิติ (Psycho-Sociometry)
3(3-0)
หลักและวิธีทางสังคมมิติ การใชสังคมมิติในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
การวิเคราะหสังคมมิติ
Principles and method of psycho-sociometry. Application of psychosociometry to the study of human behavior in society. Analysis of psychosociometry.
ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction)
3(3-0)
รูปแบบและเปาหมายของปฏิสัมพันธทางสังคม พฤติกรรมปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน องคประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอบุคคลในการสรางความสัมพันธทางสังคม
หลักและวิธีการปฏิบัติตนอยางงายเพื่อใหสามารถเขารวมปฏิสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ
Patterns and objectives of social interaction, interactional behavior in daily
life. Factors influencing the individual in developing social relationship. Principles
and techniques of simple self practice in order to interact effectively.
วิธีการศึกษาเด็ก (Methods of Child Study)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459262
ความสําคัญของวิธีการศึกษาเด็กแบบตางๆ เพื่อใหรูจักเด็กดีขึ้น ลักษณะพัฒนาการ
แตละขั้นตอนของเด็ก
Importance of various methods for child study to gain understanding of child
behavior. Developmental characteristics.
การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ I
3(3-0)
(Psychological Test in Developmental Psychological I)
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พื้นฐาน : 459261
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดพัฒนาการในวัยตางๆ มีการศึกษานอกสถานที่
Theory and practice in psychological test in human development for various age.
Field trip required.
459363 กิจกรรมทางจิตวิทยาพัฒนาการ (Activity in Developmental Psychology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459261
กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในวัยเด็ก วัยรุน วัย
ผูใหญ และวัยชรา มีการศึกษานอกสถานที่
Activities and activity arrangement for human development in childhood
adolescence, adult and old age. Field trip required.
** วิชาปรัสถิ
บปรุ
459391
ติวงิเคราะหเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
3(3-0)
(Statistical Analysis in Psychological Research)
พื้นฐาน : 422111
ความหมายของนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการวิจัยและสถิติ ลักษณะทั่วไปของ
การวิจัยการสุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูล ปญหาการวิจัยและประเภทการวิจัย การ
ตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแตกตางและความสัมพันธแบบตาง 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.
459411 การฝกงาน (Practicum)
3
ฝกงานทางจิตวิทยาตามที่กําหนดไวในแตละสาขาวิชา
Practicum in psychological field work according to each division.
459421 จิตวิทยาพฤติกรรมทางภาษา (Psychology of Language Behavior)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
การเรียนรูพฤติกรรมของมนุษยดานภาษา บุคลิกภาพ พัฒนาการและความคิด
พัฒนาการดานภาษาที่ปกติ ตลอดจนความสัมพันธระหวางภาษาและทาทางตาง ๆ
Study of human language behavior, personality, development, and thinking.
Normal language development. Relationship between verbal and nonverbal
behavior.
459422 การวิเคราะหวรรณคดีเชิงจิตวิทยา (Psychological Analysis in Literature)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
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การวิเคราะหแนวความคิดตาง ๆ ทางจิตวิทยาซึ่งมีอยูในวรรณคดี เรื่องสั้นนวนิยาย
และวรรณกรรมอื่น ๆ
Analysis of psychological viewpoint in literature, short story and novels.
459423** มนุษยสัมพันธในการทํางาน (Human Relations at Work)
3(3-0)
แนวคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธในการทํางาน พฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจในการ
ทํางาน กลุมในองคการ ภาวะผูนํา การติดตอสื่อสารในองคการ การบริหารความขัดแยง
บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ
Concept of human relation at work, individual behavior, motivation at work,
grouping organization, leadership, communication in organizations, conflict
management, climate and organization culture.
459425 จิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology)
3(30)
ระบบของจิตวิทยามนุษยนิยม แนวความคิด ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือตลอดจน
งานวิจัยเพื่อใหเขาใจตัวเองและผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพิ่มความฉับไวในความรูสึก และ
มีความเปนมนุษยมากขึ้น
** วิชาปรับปรุง System of humanistic psychology, viewpoint, theory, methods, and
researches to understand self and others, gain human relation, increase sensitivity
and have a meaningful life for better human being.
459426 จิตวิทยาสิ่งแวดลอม (Environmental Psychology)
3(3-0)
ผลงานการศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูจิตวิทยาสังคม และสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมของอินทรียและผลกระทบ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อ
สิ่งแวดลอมถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป หลักและทฤษฎีของพฤติกรรมที่สามารถทําให
มนุษยมีชีวิตรอด 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.
459427 จิตวิทยาประยุกต (Applied Psychology)
3(3-0)
การนําทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในการทํางาน สังคม ครอบครัว
และสวนตัว เพื่อใหเกิดชีวิตที่ดีขึ้น ความเขาใจตนเองอยางลึกซึ้งในเรื่องบุคลิกภาพ การ
สื่อสาร ภาวะผูนํา การบริหารขอขัดแยง 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.
459428 จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล (Psychology of Individual Differences)
3(3-0)
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459431

459432

459434

459435

พื้นฐาน : 459111
จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล ในมุมมองของกระบวนการศึกษาและวิธีการ
วิจัย ความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องของพัฒนาการ พันธุกรรม เพศ เชาวนปญญา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค บุคลิกภาพ ชุมชนและสังคม พฤติกรรมของบุคคลในองคการ
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.
จิตวิทยาเพศและสังคม (Psychology of Gender and Society)
3(3-0)
ธรรมชาติและผลของความแตกตางและการแบงแยกทางสังคมที่มีตอเพศ ตําแหนง
ทางสังคมของเพศหญิงและเพศชายเนนตําแหนงในสถาบัน ครอบครัว การเมือง งานอาชีพ
และการศึกษา
Nature and consequences of social differentiation and stratification on
gender. Social position of women and men in society, focusing on their positions in
family, politics, work and education institute.
จิตวิทยาปญหาในครอบครัว (Family Dysfunctions)
3(3-0)
ปญหาของบุคคล ปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล และปญหาของสังคม ซึ่ง
พัฒนาขึ้นมาจากปญหาชีวิตในครอบครัว มีการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาใน
ครอบครัว ปญหาชีวิตสมรส การหยาราง ปญหาความรุนแรงในครอบครัว และปญหาทาง
สังคมที่เกิดขึ้น
Personal, interpersonal, and social problems developed in the context of
family life. The analysis of the relationship between family problems, marital distress,
divorce, family violence and social problems.
แบบทดสอบในจิตวิทยาชุมชน (Psychological Test in Community Psychology) 3(3-0)
การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิตของบุคคลที่มีปญหาในชุมชน และการนําผลการ
ตรวจวินิจฉัยมาวิเคราะหเพื่อหาทางปองกันและชวยเหลือบุคคลในชุมชน
Psychological diagnosis of individual with problem in the community. An
analysis of the results from psychometric measurement in order to prevent
psychopathology and treat individual in the community.
จิตวิทยาการปองกันเบื้องตนและการสงเสริมสุขภาพ
3(3-0)
(Psychology of Primary Prevention and Health Promotion)
นโยบายและเปาหมายในการปองกันเบื้องตนของปญหาสุขภาพ สาเหตุ และปญหา
ของความผิดปกติทางพฤติกรรม การศึกษาและทักษะของพอแม ในการแกปญหาในเด็ก
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459436

459438

459439

459441

459442

ปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการปองกันเบื้องตน การปรับวิถีชีวิตของกลุมเสี่ยง รวมถึง
ความเครียดในสิ่งแวดลอม
Policy and goals for a basic prevention of health problems. Causes and
problems of abnormal behaviors. Parent education and skills in solving children’s
problems. Social factors which influences basic prevention. Life style adjustment for
high risk population, including environmental stress.
จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย (Psychology of Human Adjustment)
3(3-0)
กระบวนการทางจิตวิทยาในการจัดการกับความตองการของโลกสมัยใหม พลวัต
ทางบุคลิกภาพ ความขัดแยงและการจัดการความเครียด อัตมโนทัศน มนุษยสัมพันธ และ
ความผิดปกติทางจิตวิทยา และการรักษา
The psychological process for coping with the demands of modern life.
Personality dynamics, conflict and stress management, self-concept, human relation,
psychological disorder, and treatment.
พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน
3(3-0)
(Behavioral Disorder in Childhood and Adolescents)
ชนิดของพฤติกรรมที่ผิดปกติ สาเหตุ การวินิจฉัย และการรักษาแบบตางๆ
The categories of abnormal behaviors. Various causes, analysis, and treatment.
การฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน (Training in Community Psychology)
3(3-0)
หลักและเทคนิคของการจัดการฝกอบรม วิธีการนําความรูทางจิตวิทยามาประยุกตใช
ในการจัดฝกอบรม การเขากลุม การสรางความรวมมือสามัคคี
Concepts and techniques in community training. Methods in applying
psychological knowledge in training, group dynamic, group cooperation and harmony.
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา I (Psychological Assessment I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา แบบออปเจคทีฟกับ
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพจิต การวินิจฉัย การวางแผนทางรักษา และการปองกัน
Theory and practice in using objective tests with psychiatric patients for
diagnosis, therapeutic planning and prevention.
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา II (Psychological Assessment II)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา แบบโปรเจคทีฟกับ
บุคคลที่มีปญหาสุขภาพจิต การวินิจฉัย การวางแผนทางรักษา และการปองกัน
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459443

459444

459445

459446

459447

Theory and practice in using projective tests with psychiatric patients for
diagnosis, therapeutic planning and prevention.
จิตบําบัด (Psychotherapy)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459224
ทฤษฎี หลักการและวิธีการบําบัดทางจิตชนิดตางๆ กับบุคคลที่มีปญหาทางสุขภาพจิต
ทั้งที่เปนรายบุคคล และเปนกลุม มีการศึกษานอกสถานที่
Theory and variety of psychotherapeutic methods with psychiatric patients for
both individual and group. Field trip required.
ระบบประสาทกับพฤติกรรม (Neurological Basis of Behavior)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459222
ระบบประสาทที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย โรคตาง ๆ ทางระบบประสาท การ
ตรวจสอบสภาพทางรางกายและจิตใจที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบประสาท มุมมอง
ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความผิดปกติของสมอง
Neuroanatomy of behavior; neurological diseases; neurological investigation
and mental conditions relating with nervous system. Psychological viewpoint about
abnormal in brain.
จิตเภสัชวิทยา (Psychopharmacology)
3(3-0)
ประวัติและการจัดระบบยาที่ใชทางจิตเวช ความหมายของคําตางๆ ที่เกี่ยวกับยา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยา ที่ใชรักษาโรคทางจิตเวช ยาและสารเสพติดที่มีผลเกี่ยวของ
กับระบบประสาท อารมณ ความรูสึกและความคิด
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.
พฤติกรรมบําบัด (Behavior Therapy)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459224
การศึกษาพฤติกรรมมนุษยที่เกิดจากการเรียนรู การนําหลักของทฤษฎีการเรียนรูมา
เปลี่ยนแปลงแกไข พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและผิดปกติเพื่อใหเกิดการเรียนรูใหม การสาธิต
และการฝกปฏิบัติการ มีการศึกษานอกสถานที่
Study of human behaviors based on principles of learning and applying
learning principles to the disorders of behavior for new learning including case
demonstration and training. Field trip required.
การติดยาเสพติด (Drug Dependence)
3(3-0)
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาเสพติด ระบาดวิทยาของยาเสพติดในประเทศไทย
สรีรวิทยาของผูติดยาเสพติด การวิเคราะหและประเมินปญหาทางจิตวิทยา การปองกัน การ
บําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ
Basic concepts and the epidemic of drug users in Thailand. Physiological of
drug addiction, synthesis and assessment of psychological problem; prevention,
treatment and rehabilitation.
459448 การใหคําปรึกษาคูสมรสและครอบครัว (Marital and Family Counseling)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459241
ปญหาที่คูสมรสและครอบครัวเผชิญในปจจุบัน แนวคิดและทฤษฎีที่ผูใหคําปรึกษา
สามารถนํามาใชในการใหคําปรึกษา เทคนิคที่ใชในปจจุบัน
Present problems faced by marriage couples and families. Viewpoint and
theories that the counselor can use in helping clients deal with these problems,
emergent techniques today.
459451 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
3(3-0)
แนวความคิดและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคม กระบวนการถายทอด
ทางสังคมที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสถาบันทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
กับการเรียนรูสังคม ทัศนคติ แรงจูงใจ และการรับรูทางสังคม ตลอดจนทฤษฎีและผลวิจัย
บางสวนในเรื่องทัศนคติการรับรูทางสังคมและกระบวนการกลุม
Concepts and research methodology in social psychology. Processes of social
transmission indicative of social, political and cultural influences related with social
learning, social attitudes, social motivation and perception, theories and research
results partly related with social attitudes and social perception, and group
processes.
459452

จิตวิทยาทัศนคติ (Psychology of Attitude)
3(3-0)
ลักษณะของทัศนคติ คานิยมและประชามติ ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับ
พฤติกรรม กระบวนการปลูกฝง และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การวัดทัศนคติ
Aspects of attitudes, values and public opinions. Relationship between
attitudes and behavior. Processes and cultivating and changing attitudes.
Measurement of attitudes.
459453 กระบวนการกลุม (Group Process)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ลักษณะของกลุม กระบวนการกลุม ภาวะผูนํา และการเปนสมาชิกในกลุม อิทธิพล
ของกลุมที่มีตอสมาชิก กลุมสัมพันธ กลุม Encounter และ กลุม Cognitive
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Aspects of group, group processes, leadership and membership, group
influences on member, group dynamics, encounter group and cognitive group.
459454 จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการชักชวน
3(3-0)
(Psychology of Communication and Persuasion)
จิตวิทยาสังคมที่วาดวยพัฒนาการทางภาษา การใชภาษา ถอยคําและภาษาทาทาง
ในการติดตอ สื่อสาร โครงสรางและรูปแบบของการติดตอสื่อสารประเภทตาง ๆ การ
โฆษณาการประชาสัมพันธ ขาวลือ การชักชวน กระบวนความรูทางจิตวิทยาที่เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการชักชวน มีการศึกษานอกสถานที่
Social psychology on development of language. Usage of word, language
and gesture language in communication. Structure and forms of communications,
advertisement, public relations, rumour, persuasion. Psychological learning created
the effciency in persuasion. Field trip required.
459457 จิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Psychology and Social Change)
3(3-0)
ปจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม การยอมรับและการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาการของพฤติกรรม
บุคคลและพฤติกรรมกลุมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Psychological factors related to social and cultural changes. Acceptance and
Rejection of social change. Development of individual behavior and group behavior
due to social.
459458 บุคลิกภาพกับการพัฒนาสังคม (Personality and Social Development)
3(30)
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและสถานภาพของบุคคลในสังคม บุคลิกภาพและจิต
ลักษณะตาง ๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจริยธรรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสังคม
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.
459459* จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
3(3-0)
(Psychology for Quality of Work Life Development)
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ความสําคัญของคุณภาพชีวิตในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและการปรับปรุงผลิต
ภาพ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน วิธีการประเมิน และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน
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Concepts and theory of quality of life and quality of work life. Importance quality
of work life. Quality of work life and productivity improvement. Legal aspects of quality
of work life. Evaluation method and improvement processes of quality of work life.
459461 จิตวิทยาเด็กเกเร (Psychology of Juvenile Delinquency)
3(3-0)
ปญหากับสังคม โดยเฉพาะเนนการศึกษาเด็กวัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราวตอตาน
สังคม และกอใหเกิดสาเหตุที่ทําใหเด็กกระทําผิดหรือเปนเด็กเกเร การวัดแรงจูงใจและ
พฤติกรรมของเด็กเกเรและปองกันแกไข มีการศึกษานอกสถานที่
Problems and society. The study emphasizing on aggressive, anti-social
behavior of adolescence caused social problems. Causes for juvenile delinquent
behavior, motives measurement prevention and treatment. Field trip required.
459462 จิตวิทยาผูหญิง (Psychology of Woman)
3(3-0)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการศึกษาผูหญิง ความแตกตางระหวางเพศ
ธรรมชาติของผูหญิงโดยเนนถึงดานสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของรางกายในชวงชีวิต
ตางๆ ตั้งแตเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา ปญหาและสุขภาพจิตของผูหญิง
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.
459463 จิตวิทยาผูใหญและวัยชรา (Adulthood and Old Age Psychology)
3(3-0)
ทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผูใหญและวัยชรา การเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกายและจิตใจ การประกอบอาชีพ การปรับตัว ปญหาและสุขภาพจิต (มีการศึกษา
นอกสถานที่)
Developmental theory and behavior of adult and old age. Physiological and
psychological change, occupation, adjustment, problem and mental health. Field trip
required.
* วิชาเปจิดตใหม
459464
วิทยาพฤติกรรมทางเพศ (Psychology of Sexual Behavior)
3(3-0)
วิวัฒนาการของความรัก ธรรมชาติของความรัก สรีรศาสตรทางเพศชายและหญิง การ
เลือกคูครอง การแตงงาน การปรับตัวในชีวิตสมรส เพศสัมพันธ ปญหาทางเพศและความ
ผิดปกติทางเพศ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ ที่จะชวยใหบุคคลเกิดความสุขในชีวิตสมรส
Evolution of love and nature of love. Sexual physiology of man and woman.
Mate selection, marriage, marital adjustment and sexual behavior. Sexual problem
and disorder. Suggestions for happy married life.
459465** โรคที่มีผลตอพัฒนาการมนุษย
3(3-0)
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(Diseases Affecting Human Developmental Process)
โรคทางกายในวัยเด็ก โรคติดเชื้อ โรคพยาธิ ภาวะทุพโภชนาการ โรคของระบบตางๆ
ที่มีผลตอพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจของมนุษย การใหคําแนะนํา และการดูแลรักษา
มีการศึกษานอกสถานที่
Physical disease, infectious and non-infectious diseases, malnutrition
disease of various systems of affecting physical and psychological of human
development. Advice and treatment. Field trip required.
459467** การทดสอบทางจิตวิทายาพัฒนาการ II
3(3-0)
(Psychological Test in Developmental Psychological II)
พื้นฐาน : 459362
การตรวจวัดพัฒนาการมนุษย โดยใชแบบทดสอบเชิงจิตวิทยาขั้นสูงชนิดตางๆ ธรรมชาติ
ของแบบทดสอบแตละประเภท การฝกทักษะในการทดสอบและการแปลผลแบบทดสอบ
Advanced psychological test for human development by using various tests,
nature of each test. Skill practice for testing and interpretation of test results.
459471** จิตวิทยาผูบริโภค (Consumer Psychology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
ความสัมพันธระหวางผูผลิตหรือผูจําหนายกับผูบริโภคสินคาและบริการ ความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูบริโภค นิสัยและรูปแบบใน
การซื้อสินคา ความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน 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.
459472 จิตวิทยาการจูงใจ (Psychology of Motivation)
3(3-0)
พื้นฐาน : 459111
แนวคิด หลักการ เพื่อเขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย กระบวนการจูงใจ
ทฤษฎีการจูงใจ สิ่งจูงใจ ความพึงพอใจในงานและการประยุกตทฤษฎีการจูงใจเพื่อจูงใจ
พนับกปรุงาน
** วิชาปรั
ง
Concepts relevant to understand human behavior, motivation processes,
theories of motivation, incentives and job satisfaction. Application of motivation
theories in employees.
459473** จิตวิทยาการประนีประนอมและการปรึกษา
3(3-0)
(Psychology Negotiation and Consultation )
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ความขัดแยง การประนีประนอม และการปรึกษา กระบวนการความขัดแยง การ
ประนีประนอม และการปรึกษา
Conflict, negotiation and consultation. Process of conflict, negotiation and
consultation.
459474** จิตวิทยาการทํางาน (Psychology of Work)
3(3-0)
แนวคิดในการทํางาน ความแตกตางระหวางบุคคลในการทํางาน เชาวนอารมณ
การรับรูกับการตัดสินใจในการทํางาน เทคโนโลยีกับการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน
Concept of work, individual differences at work, emotional quotient,
perception and decision making at work, technology and work, quality of work life.
459475 จิตวิทยาการฝกอบรมทางอุตสาหกรรม (Psychology of Training in Industry)
3(3-0)
แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม การวิเคราะหหาความจําเปน
ในการฝกอบรม การจัดการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม เทคนิคในการฝกอบรม
สื่อในการฝกอบรม และการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการฝกอบรมทางอุตสาหกรรม
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.
459476** การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม (Psychological Test in Industry) 3(3-0)
พื้นฐาน : 459321
การนําแบบทดสอบมาตรฐาน ทางจิตวิทยามาใชในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อน
ตําแหนง การพัฒนาบุคคลในวงการอุตสาหกรรม การสรางแบบทดสอบที่จําเปน และการ
ประยุกตใชแบบทดสอบ ในวงการอุตสาหกรรม
Application of psychological standardized tests for personnel selection
promotion and personal development in industry. Necessary tests construction and
application of tests in industry.
459477** สุขภาพจิตในการทํางาน (Mental Health at Work)
3(3-0)
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตที่เกี่ยวของกับการทํางานและความเครียดใน
การทํางาน การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเครียดในการทํางาน ปจจัยที่กอใหเกิด
ความเครียด การประเมินสุขภาพจิตและความเครียด การจัดการความเครียด การสงเสริม
สุขภาพจิตในองคการ
Concept of mental health, mental health and work, and work stress.
** วิชาปรั
บปรุง on mental health and work stress. Factor leading to stress. Method of
Research
evaluation of mental health and stress. Stress management. Mental health support
in organization.
459478 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ
3(3-0)
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(Decision Making and Problem Solving in Organizations)
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ และการแกปญหาใน
องคการอุตสาหกรรม หลักและวิธีการระดมสมองเพื่อวิเคราะหปญหาและหาสาเหตุของปญหา
เพื่อนํามาใชในการตัดสินใจ ฝกปฏิบัติการเสริมสรางความคิดสรางสรรค และการประยุกตใช
จิตวิทยาในการเลือกวิธีการแกปญหาและการตัดสินใจในสภาพการณตาง ๆ การดําเนินการ
แกปญหาและการประเมินผลการตัดสินใจ บทบาทและพฤติกรรมของผูนําและพฤติกรรมของ
กลุมในการตัดสินใจในการแกปญหาในองคการอุตสาหกรรม
Theory 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.
459479 จิตวิทยาสิ่งแวดลอมในการทํางาน (Environmental Psychology at Work)
3(3-0)
ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพสิ่งแวดลอม การปรับพฤติกรรมของ
บุคคลใหเขากับสภาพสิ่งแวดลอม การปรับสภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับสภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานในองคการ
สภาพแวดลอมขององคการอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมขององคการทางเศรษฐกิจสังคม
ผลกระทบของสิ่งแวดลอมในการทํางานตอสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม มี
การศึกษานอกสถานที่
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.

459491

วิธีวิจัยทางจิตวิทยา (Research Methods in Psychology)
พื้นฐาน : 459391
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ลักษณะทั่วไปและขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัย การเลือกปญหาในการวิจัยสมมติฐาน
ในการวิจัย การวัดและคุณภาพของการวัด ฝกทําวิจัยดานจิตวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่
Research, problem selection, research hypothesis, measurement and quality
of measurement. Practice in psychological research Field trip required.
459496 เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยา (Selected Topics in Psychology)
3(3-0)
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in psychology at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each selected.
459497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in psychology at the
bachelor’s degree level.
459498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1
การศึกษาคนควาทางจิตวิทยาปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in psychology at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.
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