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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

PSYC1101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  

 ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษา
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ การรู้สึกและการรับรู้เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจ า และลืมการจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว 
สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 

PSYC1102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Developmental Psychology  

 ลักษณะพัฒนาการมนุษย์ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ  พัฒนาการด้านต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งเข้าสู่
วัยชรา ตลอดจนการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล 

PSYC1103 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
  Psychology of Personality  

 ความหมาย ความส าคัญของบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ วิธีการวัดและการประเมินบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวการป้องกัน
และแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  

PSYC1104 จิตวิทยาการจูงใจ  3(3-0-6) 
 Motivation Psychology  

 ความหมายของการจูงใจ การรับสัมผัสและการรับรู้ที่น าไปสู่การจูงใจ  องค์ประกอบที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ทฤษฎีและหลักการจูงใจ องค์ประกอบทางสรีระ สิ่งแวดล้อม และทาง
จิตใจที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีมาใช้ในการส่งเสริม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และสร้างขวัญก าลังใจ 

PSYC1105 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Psychology of Learning                                             
  ความหมาย ธรรมชาติของการเรียนรู้ ความส าคัญของสมองต่อการเรียนรู้ ชนิดของการ

เรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี การเรียนรู้ ลีลาการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการเรียน
และปัญหาอ่ืนๆ  
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PSYC1201 มนุษยสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
 Human Relations    

 ความส าคัญและหลักการมนุษยสัมพันธ์  ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมนุษย
สัมพันธ์เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการวิเคราะห์
ระดับความสัมพันธ์ของบุคคล ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

PSYC2101 เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 
 Tools in Psychology    

 ความหมาย ความส าคัญของการวัด การประเมินและการทดสอบทางจิตวิทยา 
ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดทางจิตวิทยา การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วัดทางจิตวิทยา  จรรยาบรรณของผู้สร้างและผู้ใช้เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา ฝึกปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา 

PSYC2102 จริยธรรมทางจิตวิทยา  3(3-0-6) 
  Ethics in Psychology  

 ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา ทฤษฎีและหลักการทาง
จริยธรรม เกณฑ์การตัดสินจริยธรรมทางจิตวิทยา มาตรฐานทางจริยธรรม เครื่องมือและการ
ประเมินจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา จริยธรรมในการให้ค าปรึกษาและการท าวิจัย  ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ ฝึกการประเมินจริยธรรมจากกรณีตัวอย่าง  

PSYC2201 จิตวิทยาการแนะแนว  3(3-0-6) 
  Guidance Psychology  

 ความหมายความส าคัญจุดมุ่งหมาย ปรัชญา หลักการ และประเภทของการแนะแนว 
ประวัติของการแนะแนว บริการต่าง ๆ ทางการแนะแนว  เทคนิค และเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล การศึกษา  รายกรณี  การบริหารการแนะแนวและจรรยาบรรณ
ของนักแนะแนว 

PSYC2202 จิตวิทยาชุมชน  3(2-2-5) 
 Community Psychology  

 ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาชุมชนทฤษฎีและวิธีการ  ทางจิตวิทยาใน
การศึกษาพฤติกรรมชุมชนกลุ่มในชุมชน สัมพันธภาพและการสื่อสารในชุมชนการพัฒนาชุมชน 
การประยุกต์จิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนจาก
สภาพจริง  
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PSYC2203 การปรึกษาเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Counseling  

 ความส าคัญของการปรึกษา  หลักการเบื้องต้นและวิธีให้การปรึกษา ทฤษฎีและแนวคิด
ในการให้การปรึกษาด้านต่างๆ กระบวนการและเทคนิคในการให้การปรึกษา  จรรยาบรรณของ
ผู้ให้การปรึกษา ฝึกทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น 

PSYC2301 การติดต่อสื่อสารและการชักชวน  3(3-0-6) 
 Communication and Persuasion  

 ความหมาย ความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร กระบวนการติดต่อสื่อสาร หลักการ
สื่อสารระหว่างบุคคล ปัญหาที่ เกิดขึ้นในการสื่อสาร รูปแบบในการติดต่อสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การชักชวน ข่าวลือ วิเคราะห์การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ ที่มีประสิทธิภาพ 

PSYC2302 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  3(3-0-6) 
  Psychology of Adulthood and Aging    

      พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของคนวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ 
ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง การปรับตัวตามวัย ปัญหาและการดูแลสุขภาพวัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ   

PSYC2303 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
  Work Efficiency Development      

      ธรรมชาติและลักษณะของงาน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบกระทบต่อการท างาน  บุคลิกภาพพ้ืนฐานและการแสดงออกที่เหมาะสมในที่ท างาน 
การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน การจัดการกับความเครียดที่เกิด
จากการท างาน 

PSYC2304 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย  3(2-2-5) 
 Psychology of Sports and Exercises  

 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อม แข่งขันและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะ
ทางจิตวิทยาการกีฬา เ พ่ือส่งเสริมพัฒนาการแสดงความสามารถทางการกีฬาให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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PSYC2305 การวางแผนชีวิตและอาชีพ   
  Life and Career Planning 3(2-2-5) 

 พัฒนาการทางอาชีพ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ การวางแผนชีวิตและการเลือก
อาชีพด้วยการท าความเข้าใจตนเอง การส ารวจ  ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
บุคลิกภาพ  ความต้องการ ค่านิยม แรงจูงใจ การส ารวจค้นคว้าข้อมูลทางอาชีพ การเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพที่ประกอบด้วยบุคลากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) การตัดสินใจใน
การวางแผนชีวิตและอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ เพ่ือความส าเร็จ  ฝึกปฏิบัติการวางแผน
ชีวิตและอาชีพ     

PSYC2306  จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6)       
                  Psychology for Teachers 

 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ธรรมชาติของผู้เรียน จิตวิทยาการ
เรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้  การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา
การแนะแนวการให้ค าปรึกษา การให้ค าแนะน าในการเรียนเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนการใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  

PSYC3101 พลวัตกลุ่มเพื่อการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Group Dynamics for Teamwork 

 ศึกษาทฤษฎีธรรมชาติและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและการรวมกลุ่มการ
พัฒนากลุ่ม โครงสร้างของกลุ่มและการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เน้นทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนน า
ความรู้ จากการฝึกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

PSYC3201 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Psychology     

      การศึกษากับพฤติกรรมทางสังคมและอิทธิพลของสังคมที่มีต่อพฤติกรรม แนวคิด
ทฤษฎี กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม  การรับรู้  ทางสังคม เจตคติ แรงจูงใจ การคล้อยตาม  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กรในสังคม ภาวะของผู้น า การช่วยเหลือ การร่วมมือ 
และความขัดแย้ง  

PSYC3202 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ             3(3-0-6) 
 Industrial and Organizational Psychology 

 ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  วิธีการศึกษาด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  สภาวะในการท างานและสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์การ  การน า
หลักการและวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลการฝึกอบรม
และการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล   
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PSYC3203 สุขภาพจิต 3(3-0-6) 
 Mental Health     

 แนวคิดทฤษฎีและหลักการของสุขภาพจิต  ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ปัจจัยที่
มีผลต่อสุขภาพจิต ปัญหาทางสุขภาพจิต  โรคจิต โรคประสาท การป้องกัน การแก้ไขพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพจิต 

PSYC3204 จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 
 Servicing Psychology 

       ศึกษาธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ความส าคัญและประเภทของงานบริการ คุณสมบัติของผู้ท างานบริการ หลักการให้บริการ การ
ชักชวน การจูงใจในการให้บริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงาน
บริการ การประยุกต์แนวคิดและทฤษฏีทางจิตวิทยามาใช้ในงานบริการ 

PSYC3205 จิตวิทยาการฝึกอบรม 3(3-0-6) 
 Psychology of Training 

 ความหมายและความส าคัญของการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร การประยุกต์
หลักการเรียนรู้ไปใช้ในการฝึกอบรม  การวางแผน เทคนิค และการจัดการฝึกอบรม การประชุม 
แบบต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการพัฒนาการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การจัดโปรแกรมการฝึกอบรม และการประเมินผล การฝึกอบรม 

PSYC3301 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 Psychology of Marketing and Consumer 

 การประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาในการส่งเสริมการขายและการจูงใจผู้บริโภค เทคนิค
การโฆษณา เทคนิคการควบคุมพนักงาน  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคทั้งด้านส่วนบุคคล และด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ครอบครัวและสังคม 
ตลอดจนกระบวนการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค 

PSYC3302 จิตวิทยาธุรกิจ   3(3-0-6) 
  Business Psychology 

 การประยุกต์แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาในการบริหารจัดการธุรกิจ  การพัฒนา
ภาวะผู้น าในองค์การธุรกิจ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ   เชิงธุรกิจ การบริหารคนที่มีพลัง
สร้างสรรค์  ศิลปะในการวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ การจูงใจพนักงาน การคัดเลือกบุคคล
เข้าท างาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การร่วมมือ และการแข่งขัน
ในเชิงธุรกิจ การปรึกษาเชิงธุรกิจ 
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PSYC3303 การปรับพฤติกรรม 3(3-0-6) 
  Behavior Modification 

 พฤติกรรมการเรียนรู้มนุษย์ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม 
สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและกลวิธีในการแก้ไข  ตลอดจนการวางเงื่อนไขพฤติกรรม
ด้วยเทคนิคหลายรูปแบบ 

PSYC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางจิตวิทยา   3(3-0-6) 
  Research Methodology in Psychology 

 ทฤษฎีการวิจัย ประเภทของการวิจัย รูปแบบของการวิจัย กระบวนการวิจัย การศึกษา
ค้นคว้างานวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง สถิติเพ่ือการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนเสนอโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจ 
การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ   

PSYC4301 การฝึกจัดการความเครียด 3(2-2-5) 
 Stress Management Training 

 ความหมาย  ธรรมชาติ  ประเภท  และกระบวนการของความเครียด  สาเหตุของ
ความเครียดและความขัดแย้ง  ผลของความเครียดและความขัดแย้งที่มีต่อสภาพทางกาย จิตใจ
และทางสังคม  ทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการผ่อนคลายความเครียด การจัดการกับความ
ขัดแย้ง ฝึกทักษะในการคลี่คลายความขัดแย้งและฝึกบริหารจัดการความเครียด 

PSYC4302 การปรึกษาแบบกลุ่ม   3(2-2-5) 
  Group   Counseling 

 หลักการเบื้องต้นและทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม หลักการจัดการให้การปรึกษา
แบบกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม  ประเภทของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม บทบาทของผู้น าและ
สมาชิกในกลุ่ม สภาพปัญหาภายในกลุ่ม  เทคนิคการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเน้นฝึกปฏิบัติการ
ปรึกษาแบบกลุ่ม 

PSYC4303 พุทธจิตวิทยา 3(2-2-5) 
  Buddhist   Psychology 

 จุดมุ่งหมาย แนวคิด พฤติกรรม กระบวนการทางจิตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยา
กับหลักพุทธศาสนาที่มีผลต่อการรับรู้  การเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
ทางจิต  สามารถน าหลักพุทธจิตมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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PSYC4304 จิตวิทยาองค์การ   3(3-0-6) 
  Organizational Psychology 

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ  อิทธิพลของสังคมและองค์การที่มีต่อ
มนุษย์ในฐานะสมาชิกขององค์การ การเรียนรู้องค์การ ความพึงพอใจใน การท างานความ
คาดหวังขององค์การที่มีต่อสมาชิกและพฤติกรรมของสมาชิกที่มีต่อความคาดหวังขององค์การ  
ภาวะผู้น าผู้ตาม  บรรยากาศต่าง ๆ ขององค์การ ความขัดแย้งและการขจัดความขัดแย้ง 

PSYC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา  2(90)        
  Preparation for Occupational Practicum in Psychology     

      ทดลองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องค์การ หน่วยงานที่สอดรับกับความรู้ด้าน
จิตวิทยา ศึกษาโครงสร้างการปฏิบัติงาน การวางแผนการจัดแผนกลยุทธ์ กระบวนการพัฒนา
บุคคลในองค์กรต่างๆ 

PSYC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา   5(450) 
  Occupation Practicum in Psychology 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PSYC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา   

      ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางจิตวิทยา 
โครงสร้างหน่วยงานลักษณะงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประยุกต์กระบวนการทาง
จิตวิทยาในการท างาน ฝึกเขียนโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยเน้นการจัดฝึกอบรม ให้
ความรู้ด้านกระบวนการทางจิตวิทยาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ 

PSYC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 1(50) 
  Preparation For Co-operative Education in Psychology 

 การเตรียมความพร้อมเพ่ือฝึกงานในสถานประกอบการ องค์การหน่วยงานที่สอดรับ
กับความรู้ด้านจิตวิทยา ศึกษากระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษาและน าเสนอผล 

PSYC4804 สหกิจศึกษาทางจิตวิทยา 6(520) 
 Co-operative Education in Psychology  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PSYC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางจิตวิทยา   

      ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตวิทยาที่
เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการจัดรายงานและ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา 

 



266 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

PSYC4901 สัมมนาทางจิตวิทยา   2(0-4-2) 
 Seminar in Psychology 

 ศึกษาหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา  ศึกษาดูงานการจัดบริการทางจิตวิทยาและการ
ปรึกษารายบุคคล กลุ่มในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลความรู้และข้อมูลวิเคราะห์ ประชุม  
อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปและเสนอข้อคิดเห็นในรูปแบบรายงาน 

PSYC4902 การวิจัยทางจิตวิทยา 3(0-6-3) 
  Research in Psychology 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PSYC3901 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา      

     ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยโดย
ศึกษาเก่ียวกับจุดประสงค์ และความหมายของการวิจัยทางจิตวิทยา  วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล เทคนิค การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
ประเมินผลและการแปลผลการวิจัย 

 

 


	General Psychology
	PSYC1102 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6)
	Developmental Psychology
	Psychology of Personality
	Motivation Psychology
	Human Relations
	Tools in Psychology
	Ethics in Psychology
	Guidance Psychology
	Introduction to Counseling
	Psychology of Adulthood and Aging
	PSYC2303 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  3(3-0-6)
	Work Efficiency Development
	Life and Career Planning 3(2-2-5)
	PSYC2306  จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6)
	PSYC3202 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ             3(3-0-6)
	PSYC3301 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  3(3-0-6)
	Psychology of Marketing and Consumer
	PSYC3302 จิตวิทยาธุรกิจ   3(3-0-6)
	PSYC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางจิตวิทยา   3(3-0-6)
	PSYC4301 การฝึกจัดการความเครียด 3(2-2-5)
	PSYC4302 การปรึกษาแบบกลุ่ม   3(2-2-5)
	PSYC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา   5(450)
	รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PSYC3801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา
	ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางจิตวิทยา โครงสร้างหน่วยงานลักษณะงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและประยุกต์กระบวนการทางจิตวิทยาในการทำงาน ฝึกเขียนโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์การโดยเน้นการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านกระบวนการ...
	รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PSYC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางจิตวิทยา
	Research in Psychology



