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หมูวิชาจิตวิทยา 

(PSYC) 
 

รหัสวชิา  

ชื่อวิชา 
หนวยกิต(ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

PSYC 1101  แนวคดิพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

 1051101 จิตวิทยาทั่วไป  

PSYC 1102  หลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ  

PSYC 1103  แหลงกําเนิดบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

PSYC 1104  การรับรูและการจูงใจ 3(3-0-6) 

PSYC 2101  จิตวิทยาการรูคิด 3(3-0-6) 

PSYC 2102  จิตวิทยาการเรียนรู 3(3-0-6) 

 1051203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู  

PSYC 2103  เคร่ืองมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 3(2-2-5) 

 1052601 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและ 

การแนะแนว 

 

PSYC 2104  หลักการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(3-0-6) 

 1051701 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวใน

สถานศึกษา 

 

PSYC 2105 2510301 มนุษยสัมพันธ 3(2-2-5) 

PSYC 2106  การติดตอสื่อสารและการชักชวน 3(3-0-6) 

 1052502 จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการชักชวน  

PSYC 2107  การปรึกษาเบื้องตน 3(2-2-5) 

 1053507 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน  

PSYC 2108 1052701 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

PSYC 2109  จริยธรรมทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

PSYC 2110 1052501 จิตวิทยาสุขภาพ 3(3-0-6) 

PSYC 2201  การบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 3(2-2-5) 

 1051702 บริการสารสนเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว  

    

  



  

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต 

รหัสใหม รหัสเกา  

PSYC 2202  กิจกรรมกลุมสัมพันธ 3(2-2-5) 

 1053613 กจิกรรมกลุมในโรงเรียน  

PSYC 2203  แนวคิดเบื้องตนในการใหการปรึกษาครอบครัว 2(2-0-4) 

 1053504 การบริการปรึกษาครอบครัวเบื้องตน  

PSYC 2204  การปรึกษาแบบกลุม 3(2-2-5) 

PSYC 2205 1052201 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ 3(2-2-5) 

PSYC 2206  จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 

 1053402 จิตวิทยาเด็กกลุมพิเศษ  

PSYC 2207  จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) 

PSYC 2208  บุคลิกภาพและการปรับตัว 3(3-0-6) 

 1052102 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว  

PSYC 2209 1051101 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

PSYC 2210  จิตวิทยาบริการ 3(3-0-6) 

PSYC 2211  จิตวิทยาการเรียนรูเด็กพิเศษ 3(3-0-6) 

PSYC 2212  บุคลิกภาพสําหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 

PSYC 3101  พลวัตกลุม 3(3-0-6) 

 1051301 ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุม  

PSYC 3102  การแกปญหาและการตัดสนิใจ 3(2-2-5) 

PSYC 3103  จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 

 1053302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม  

PSYC 3104  จิตวิทยาองคการ 3(3-0-6) 

PSYC 3105  จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 

PSYC 3106  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

PSYC 3107  การพัฒนาสมรรถนะของมนุษย 3(2-2-5) 

PSYC 3201  สุขภาพจิต 3(3-0-6) 

PSYC 3202  สุขภาพจิตในการทํางาน 2(2-0-4) 

PSYC 3203  จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ 3(3-0-6) 

PSYC 3204  จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 



รหัสวชิา  

ชื่อวิชา 
หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

PSYC 3205  จิตวิทยาอปกติ 3(3-0-6) 

PSYC 3206 1053505 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 3(3-0-6) 

PSYC 3207  การปรับพฤติกรรม 2(2-0-4) 

PSYC 3208  จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 3(3-0-6) 

PSYC 3209  การพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู 2(1-2-3) 

PSYC 3210  วิทยาการดานการคิดสรางสรรค 3(2-2-5) 

 1053101 ความคิดสรางสรรค  

PSYC 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 

PSYC 4201  จิตวิทยาพุทธศาสตร 3(3-0-6) 

 1053503 พทุธศาสตรกบัการแนะแนว  

PSYC 4202  จิตวิทยาสันติภาพ 3(3-0-6) 

PSYC 4203  การฝกบริหารความเครียดและความขัดแยง 3(2-2-5) 

 1052505 การฝกบริหารความเครียด  

PSYC 4204  การประยุกตจิตวิทยาในโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

PSYC 4205  การศึกษาเฉพาะกรณี 3(2-2-5) 

PSYC 4206  มนุษยสัมพันธสําหรับครู 3(3-0-6) 

PSYC 4207  จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 

PSYC 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา 2(90) 

PSYC 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา 5(450) 

PSYC 4901  สัมมนาทางจิตวิทยา 1(0-2-1) 

 1054901 สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและ 

การแนะแนว 

 

PSYC 4902  การวิจัยทางจิตวิทยา 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 1101   แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา              3(3-0-6)

  Basic  Concepts  in  Psychology 

 ความหมาย  ความสําคัญ   ขอบขาย   และวิวัฒนาการของจิตวิทยา   วิธีการศึกษาทาง

จิตวิทยา    พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม   การรูสึกและการรับรู     เชาวนปญญา      การเรียนรู     

การคิด    การจําและการลืม   การจูงใจ   และพฤติกรรมทางสังคม   

 

PSYC 1102    หลักการทางจิตวิทยาพัฒนาการ               3(3-0-6) 

 Principles  of  Developmental  Psychology 

 ลักษณะพัฒนาการมนุษย     องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของบุคคล    

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาพัฒนาการ   พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยต้ังแตปฏิสนธิ

จนกระทั่งเขาสูวัยชรา    ตลอดจนการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล 

 

PSYC 1103 แหลงกําเนิดบุคลิกภาพ                 3(3-0-6)  

 Origins  of  Personality 

 ความหมาย  ธรรมชาติและโครงสรางบุคลิกภาพ  พัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษย

ต้ังแตวัยแรกเกิดจนถึงวัยชรา  ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลิกภาพของ

มนุษย  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ   การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริม

บุคลิกภาพที่สมบูรณ 

 

PSYC 1104  การรับรูและการจูงใจ                 3(3-0-6) 

 Perception  and  Motivation 

 ความหมายของการรับรูและการจูงใจ    ความแตกตางของการรับสัมผัสและ   การ

รับรู    องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู    รูปแบบการรับสัมผัส    ทฤษฎี               การ

รับรู    ปรากฏการณการรับรู     ทฤษฎีและหลักการจูงใจ   องคประกอบทางสรีระ   

สิ่งแวดลอม  และทางจิตใจที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรม     การประยุกตแนวคิดและทฤษฎี

มาใชในการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคและสรางขวัญกําลังใจใน           การทํางาน 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 2101 จิตวิทยาการรูคิด                                                                                                         3(3-0-6)                                                                                 

 Cognitive   Psychology 

 ศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมปญญานิยม    การทํางานของสมอง  การรับรูและ

การใสใจ   การเรียนรู   การจําและการลืม  กระบวนการคิด  รูปแบบการคิด  ทฤษฎี

พัฒนาการดานการคิด  การเรียนรูภาษา  การแกปญหา  การตัดสินใจและ       การใชเหตุผล

  

PSYC 2102   จิตวิทยาการเรียนรู           3(3-0-6) 

 Psychology   of  Learning 

 ความหมาย  ธรรมชาติของการเรียนรู    ความสําคัญของสมองตอการเรียนรู    ชนิด

ของการเรียนรู    ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู   ทฤษฎีการเรียนรู    ลีลาการเรียนรู   การจัด

สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ   การประยุกตใชหลักการเรียนรูใน

การแกไขปญหาการเรียนและปญหาอ่ืนๆ 

 

PSYC 2103  เคร่ืองมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา             3(2-2-5) 

 Tools  and  Psychological  Testing 

 หลักการและวิธีการในการวัด         การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา          

การวัดคุณลักษณะ   ประเภทของแบบทดสอบที่ใชทางจิตวิทยา     คุณสมบัติที่จําเปน

สําหรับแบบทดสอบที่ดี      แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและเคร่ืองมือวัดทาง

จิตวิทยาชนิดตาง ๆ    จรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบ     ฝกการใชเคร่ืองมือวัดและ

วิเคราะหผลการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

 

PSYC 2104   หลักการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว                3(3-0-6) 

  Principles  of  Psychology  and Guidance Services 

 หลักการ     กระบวนการ    เทคนิค    และเคร่ืองมือในการใหบริการทางจิตวิทยา        

รูปแบบการบริการทางจิตวิทยา     บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ   การใหบริการ     

จรรยาบรรณของนักแนะแนว     การติดตามและประเมินผล     การใหบริการทางจิตวิทยา

และการแนะแนว 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 2105 มนุษยสัมพันธ                    3(2-2-5) 

 Human   Relations 

     ความสําคัญและหลักการมนุษยสัมพันธ   ธรรมชาติและความตองการของมนุษย 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม  ปจจัยที่มี           ผลตอ

การสรางมนุษยสัมพันธ   เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ   การสื่อสารเพื่อสรางมนุษย

สัมพันธที่ดี    การวิเคราะหระดับความสัมพันธของบุคคล      ฝกปฏิบัติ  การปรับปรุงทักษะ

ในการสรางมนุษยสัมพันธ  

 

PSYC 2106 การติดตอสื่อสารและการชักชวน                                     3(3-0-6) 

 Communication  and  Persuasion 

 ความหมาย ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร  กระบวนการติดตอสื่อสาร   หลักการ

สื่อสารระหวางบุคคล   ปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร   รูปแบบใน การติดตอสื่อสาร     การ

ประชาสัมพันธ   การชักชวน  ขาวลือ   วิเคราะห  การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล    และ

ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพื่อการสื่อสารและการโนมนาวใจที่มีประสิทธิภาพ 

 

PSYC 2107   การปรึกษาเบื้องตน                  3(2-2-5) 

 Introduction  to  Counseling 

 ความสําคัญของการปรึกษา    หลักการเบื้องตนและวิธีใหการปรึกษา   ทฤษฎีและ

แนวคิดในการใหการปรึกษาดานตางๆ     กระบวนการและเทคนิคในการให     การปรึกษา    

จรรยาบรรณของผูใหการปรึกษา    ฝกทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน    

 

PSYC 2108 การวางแผนชีวิตและอาชีพ                   3(2-2-5) 

 Life  and  Career  Planning 

 พัฒนาการทางอาชีพ     ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ     การวางแผนชีวิตและการ

เลือกอาชีพดวยการทําความเขาใจตนเอง     การสํารวจความถนัด      ความสามารถ              

ความสนใจ       บุคลิกภาพ      ความตองการ    คานิยม   แรงจูงใจ   และการสํารวจคนควา

ขอมูลทางอาชีพ  การตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิตและอาชีพ        การต้ัง

เปาประสงคเพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ        ฝกการวางแผนชวีติและอาชพีโดย

เสนอโครงการเปนรายบุคคล 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 2109  จริยธรรมทางจิตวิทยา                    3(3-0-6) 

  Ethics  in  Psychology 

 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา   ทฤษฎีและหลักการทาง

จริยธรรม   เกณฑการตัดสินจริยธรรมทางจิตวิทยา   มาตรฐานทางจริยธรรม   เคร่ืองมือและ

การประเมินจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา   จริยธรรมใน     การใหคําปรึกษาและการทําวิจัย

ดานพฤติกรรมศาสตร     ฝกการประเมินจริยธรรมโดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง 

 

PSYC 2110 จิตวิทยาสุขภาพ                    3(3-0-6) 

 Health  Psychology 

 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ       รูปแบบการดําเนินชีวิต       นิสัย

การกิน    การออกกําลังกาย    ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ    ความเครียด  และการ

จัดการกับความเครียด    ทางเลือกในการสงเสริมสุขภาพ      

 

PSYC 2201   การบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว                 3(2-2-5) 

 Psychology   and   Guidance   Services 

 ความหมาย   ความสําคัญของบริการทางจิตวิทยา  ประเภทของบริการ การจัดหา    

การจัดทํา     การจัดระบบขอมูล  การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ  การใหบริการ     

การประเมินผลการใหบริการทางจิตวิทยาและแนะแนว   ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร

เพื่อใหบริการขอมูลทางจิตวิทยาและแนะแนว 

 

PSYC 2202   กิจกรรมกลุมสัมพันธ                    3(2-2-5)  

 Group  Dynamics 

 ความหมาย   ประเภท  และความสําคัญของกลุม    หนาที่และบทบาทของกลุม    หลัก

ในการทํางานกลุม การสรางความสัมพันธภายในกลุม หลักในการจัด   กิจกรรมกลุม     

ลักษณะผูนําและผูตาม  เทคนิคในการจัดกลุม  ฝกปฏิบัติ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 2203 แนวคิดเบื้องตนในการใหการปรึกษาครอบครัว                2(2-0-4) 

 Introduction  to  Family Counseling 

       ความหมาย   และความสําคัญของการใหการปรึกษาครอบครัว  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

การใหการปรึกษาครอบครัวและครอบครัวบําบัด     การชวยเหลือครอบครัว      การสื่อสาร

เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

 

PSYC 2204 การปรึกษาแบบกลุม                    3(2-2-5) 

 Group   Counseling 

    หลักการเบื้องตนและทฤษฎีการใหการปรึกษาแบบกลุม    หลักการจัดการใหการ

ปรึกษาแบบกลุม    กระบวนการกลุม    ประเภทของการใหการปรึกษาแบบกลุม    บทบาท

ของผูนําและสมาชิกในกลุม    สภาพปญหาภายในกลุม    เทคนิคตาง ๆ ใน  การใหการ

ปรึกษาแบบกลุม   เนนฝกปฏิบัติการปรึกษาแบบกลุม 

 

PSYC2205 จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ                   3(2-2-5) 

 Child  Psychology  and  Services 

 พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กต้ังแตปฏิสนธิจนยางเขาสูวัยรุน  พันธุกรรม

และสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก      ปญหาของวัยเด็ก       การสงเสริมและ

ปลูกฝงเจตคติและนิสัย     การสรางระเบียบวินัยในตนเอง   การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก      

การพัฒนาและปรับปรุงงานบริการ    ฝกปฏิบัติการใหบริการทางจิตวิทยาสําหรับเด็กและ

ครอบครัว   และเขียนรายงานเสนอเปนรายบุคคล 

 

PSYC2206   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                  2(2-0-4)      

 Psychology  for  Exceptional Children 

 ความหมาย    เกณฑและประเภทของเด็กพิเศษ   การจัดกลุมเด็กพิเศษ   สาเหตุของ

พฤติกรรมองคประกอบทางกายภาพ   ชีวภาพ   และสังคมที่มีตอกลุมเด็กพิเศษ   การดูแล

สุขภาพของเด็กพิเศษ   องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 2207 จิตวิทยาสําหรับครู                   3(3-0-6) 

 Psychology  for  Teacher 

 ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย   ทฤษฎีการเรียนรู   ปจจัยและอิทธิพลที่มี

ตอการเรียนรู   วิธีประยุกตจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู   ความรูและหลักการเบื้องตนใน

การแนะแนว   และใหการปรึกษาผูเรียน   วิธีการสงเสริมพัฒนาการ   องคประกอบที่

สงเสริมการเรียนรู 

 

PSYC 2208 บุคลิกภาพและการปรับตัว                 3(3-0-6) 

 Personality  and  Adjustment        

 ความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ความสัมพันธของบุคลิกภาพ

กับสังคมและวัฒนธรรม    การจําแนกบุคลิกภาพ   การวัดและประเมินบุคลิกภาพ    ทฤษฎี

บุคลิกภาพที่สําคัญ   ลักษณะบุคลิกภาพที่เปนปญหา    วิธีการปรับตัวของมนุษย    การ

ปองกันและการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา     การวิเคราะหเพื่อหารูปแบบบุคลิกภาพที่

เหมาะสม    การปรับปรุงและเสริมสรางบุคลิกภาพ 

 

PSYC 2209 จิตวิทยาท่ัวไป                    3(3-0-6) 

 General  Psychology 

 ความหมาย   วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา   พันธุกรรม   และสิ่งแวดลอม   ผลและวิธี

การศึกษาใหม ๆ  ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษย   การรูสึกและการรับรู          เชาวนปญญา      

ความฉลาดทางอารมณ   การเรียนรู   กระบวนการคิด   การจําและการลืม   การจูงใจ   

บุคลิกภาพและการปรับตัว   สุขภาพจิต   พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม 

 

PSYC 2210 จิตวิทยาบริการ                    3(3-0-6) 

  Servicing  Psychology 

 ศึกษาธรรมชาติและความตองการของมนุษย    ความแตกตางระหวางบุคคล     

ความหมาย    ความสําคัญ  และประเภทของงานบริการ  คุณสมบัติของผูทํางานบริการ  

หลักการใหบริการ  การชักชวน  การจูงใจ   และการสรางมนุษยสัมพันธกับผูรับบริการ  

การแกไขปญหาเฉพาะหนาและความขัดแยง  การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา

มาใชในการใหบริการแกบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 2211 จิตวิทยาการเรียนรูเด็กพิเศษ                 3(3-0-6) 

  Psychology  of  Learning  for  Exceptional  Children 

ความหมาย  เกณฑและประเภทของเด็กพิเศษ  การจัดกลุมเด็กพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรม  องคประกอบทางกายภาพ  ชีวภาพและสังคมที่มีตอกลุมเด็กพิเศษ  การเรียนรู  

ทฤษฎีการเรียนรู  แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ  การสงเสริมการเรียนรูและ

การแกไขขอบกพรองทางการเรียนรูของเด็กพิเศษ  เนนการศึกษาปญหาการเรียนรูของเด็ก

พิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูและการปรับตัว        ทางสังคม  โดยการศึกษา

เด็กพิเศษจากสภาพจริง  

 

PSYC  2212 บุคลิกภาพสําหรับครูปฐมวัย              3(3-0-6)

  Personality  for  Early  Childhood   Teachers 

 ศึกษาความหมาย    ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ

และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ      คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูปฐมวัย     การสื่อ

ความหมาย    การสรางมนุษยสัมพันธ   การเสริมสรางบุคลิกภาพ    คุณธรรมจริยธรรม   

และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของครูปฐมวัย 

 

PSYC 3101   พลวัตกลุม                       3(3-0-6) 

 Theories  of  Group  Dynamics 

 ศึกษาทฤษฎีธรรมชาติและองคประกอบตาง ๆ   ที่มีอิทธิพลตอกลุมและ         การ

รวมกลุม   การพัฒนากลุม   โครงสรางของกลุม   และการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายใน

กลุม   ฝกปฏิบัติกระบวนการกลุมสัมพันธ   เนนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ประสิทธิภาพ   ตลอดจนนําความรูจากการฝกไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   เพื่อเขาใจ

ตนเองและผูอ่ืน    

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 3102 การแกปญหาและการตัดสินใจ                 3(2-2-5) 

 Problem  Solving  and  Decision  Making 

 แนวคิด  ทฤษฎี    และหลักการแกปญหาในทัศนะของนักจิตวิทยาและ             ตาม

แนวพุทธศาสตร     การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร   องคประกอบของ             

การตัดสินใจ     ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา   การพัฒนาความสามารถใน            การ

ตัดสินใจ    การจัดการกับเหตุการณฉุกเฉินอยางมีสติและสรางสรรค   การจัดการกับบุคคล

ที่มีปญหาโดยไมใชอคติ     เนนการฝกทักษะการตัดสินใจและแกไขปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  

 

PSYC 3103 จิตวิทยาสังคม                   3(3-0-6)  

 Social  Psychology     

 การศึกษาเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม   และอิทธิพลของสังคมที่มีตอ

พฤติกรรม     การระบุสาเหตุของพฤติกรรม    ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับ   การรับรู

ระหวางบุคคล     เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม     แรงจูงใจทางสังคม     การเอ้ืออาทร

ผูอ่ืน    การชักจูง    การคลอยตามและการเชื่อฟงคําสั่ง    ภาพพจน    อคติ    การรวมมือและ

การแขงขัน   การขัดแยง    ผลของวัฒนธรรมและการขัดเกลาทางสังคมที่มีตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

PSYC 3104  จิตวิทยาองคการ                                             3(3-0-6) 

 Organizational  Psychology 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขององคการ   อิทธิพลของสังคมและองคการที่มีตอ

มนุษยในฐานะสมาชิกขององคการ    การเรียนรูองคการ   ความพึงพอใจใน   การทํางาน      

ความคาดหวังขององคการที่มีตอสมาชิกและพฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอความคาดหวัง

ขององคการ  ภาวะผูนําผูตาม  บรรยากาศตาง ๆ  ขององคการ    ความขัดแยงและการขจัด

ความขัดแยง 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 3105 จิตวิทยาธุรกิจ                                 3(3-0-6) 

 Business   Psychology 

 การประยุกตแนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาในการบริหารจัดการธุรกิจ  การพัฒนา

ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ   การเสริมสรางบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ  การบริหารคนที่มีพลัง

สรางสรรค   ศิลปะในการวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรค     การจูงใจพนักงาน   การคัดเลือก

บุคคลเขาทํางาน    การเสริมสรางความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง    การรวมมือและ

การแขงขันในเชิงธุรกิจ   การปรึกษาเชิงธุรกิจ 

 

PSYC 3106 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน                  3(3-0-6) 

 Work  Efficiency  Development     

       ธรรมชาติและลักษณะของงาน   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่สงผล

กระทบตอการทํางาน   บุคลิกภาพพื้นฐานและการแสดงออกที่เหมาะสมใน               ที่

ทํางาน     การสรางแรงจูงใจในการทํางาน    การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ                   

การเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง    การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน    การ

จัดการกับความเครียดที่เกิดจากการทํางาน 

  

PSYC 3107  การพัฒนาสมรรถนะของมนุษย                 3(2-2-5) 

 Developing   Human  Competency 

      ความหมาย   ความเปนมา  และความสําคัญของสมรรถนะ   แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของบุคคลดานการตระหนักรูในตนเอง  การกํากับตนเอง  และการจูงใจตนเอง    

ประเภทของสมรรถนะ  การเรียนรูสมรรถนะทางสังคมดานตางๆ  เพื่อใช              ในการ

ปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนํา  การสรางทีมงาน  การบริหารอารมณ                       การผูก

มิตรและจูงใจคน  ฝกการเขียน  วิเคราะหและประเมินสมรรถนะ                             เนนการ

ทดลองโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 

 

PSYC 3201   สุขภาพจิต                   3(3-0-6) 

  Mental  Health     

  แนวคิด   ทฤษฎี   และหลักการของสุขภาพจิต    ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี    

ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต   ปญหาทางสุขภาพจิต  โรคจิต  โรคประสาท  การปองกัน  การ

แกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา   และการสงเสริมสุขภาพจิต 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 3202  สุขภาพจิตในการทํางาน                   2(2-0-4) 

 Mental   Health  at  Work 

 ความสําคัญของสุขภาพจิตในการทํางาน      ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของบุคลากร

ในองคกร   การปรับตัวของบุคลากรในองคกร   การหลีกเลี่ยงความเครียด      ในการทํางาน        

การสงเสริม การปองกัน และการแกไขเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิตในการทํางาน  

 

PSYC 3203 จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ                  3(3-0-6) 

 Psychology of Adulthood   and   Aging   

 พฤติกรรมของบุคคลวัยผูใหญและผูสูงอายุ   ทฤษฎีพัฒนาการ  การเปลี่ยนแปลง

ทางดานรางกาย   อารมณ   สังคม   และสติปญญา   การประกอบอาชีพ   การปรับตัว   

ปญหาและการดูแลสุขภาพวัยผูใหญและผูสูงอายุ      ศึกษาพฤติกรรมและปญหาของ

ผูสูงอายุจากสภาพจริง 

 

PSYC 3204  จิตวิทยาชุมชน                       3(3-0-6) 

 Community  Psychology 

 ความหมาย  และความสําคัญของจิตวิทยาชุมชน   ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยาใน

การศึกษาพฤติกรรมชุมชน      การประยุกตจิตวิทยาในการแกไขปญหาของชุมชนใน

ประเด็นสําคัญ   ปญหาอาชญากรรม      ปญหายาเสพติด   ปญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต     

การควบคุมทางสังคม    การใหการปรึกษาครอบครัว      การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู     

ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนจากสภาพจริง 

 

PSYC 3205   จิตวิทยาอปกติ                    3(3-0-6) 

 Abnormal    Psychology 

 ความรูเบื้องตน    และความเปนมาเกี่ยวกับความผิดปกติทางพฤติกรรม    แนวคิด

สําคัญเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมอปกติ    ประเภทของพฤติกรรมอปกติ   สาเหตุ   อาการ   

การวินิจฉัยและการประเมินพฤติกรรมอปกติ    ความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวล    

การปรับตัว   บุคลิกภาพแปรปรวน   รวมทั้งความผิดปกติที่    เกิดจากสมอง    การปองกัน

ความผิดปกติและการบําบัดรักษา   

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 3206 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ                         3(3-0-6) 

 Industrial  and  Organizational  Psychology 

 ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  วิธีการศึกษาดานจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ  พฤติกรรมของบุคคลในองคการ  บทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ    สภาวะในการทํางานและสุขภาพจิตของบุคลากรในองคการ   

การนําหลักการและวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใชใน         การสรรหาและคัดเลือก

บุคคล    การฝกอบรมและการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล   

 

PSYC 3207 การปรับพฤตกิรรม                    2(2-0-4)     

 Behavior  Modification    

 พฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย       หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับ

พฤติกรรม      สาเหตุของพฤติกรรมที่เปนปญหาและกลวิธีในการแกไข     ตลอดจนการวาง

เงื่อนไขพฤติกรรมดวยเทคนิคหลายรูปแบบ 

 

PSYC 3208 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค                   3(3-0-6)  

 Psychology  of  Marketing  and  Consumer 

     การประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาในการสงเสริมการขายและการจูงใจผูบริโภค    

เทคนิคการโฆษณา    เทคนิคการควบคุมพนักงาน   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สินคาของผูบริโภคทั้งดานสวนบุคคล  และดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับวัฒนธรรม   ครอบครัว

และสังคม  ตลอดจนกระบวนการใหขอมูลแกผูบริโภค  

 

PSYC 3209  การพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู                2(1-2-3) 

 Developing  Effective  Study 

    แนวคิด  และเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ              เนน

การฝกทักษะการเรียนรูในชีวิตประจําวัน    การสรางสมาธิ   การเพิ่มอัตราความเร็วในการ

อาน   การวางแผน   การเรียนรู    การฝกผอนคลายเพื่อลดความ      วิตกกังวล   และการสืบ

คนหาความรูจากแหลงตาง ๆ  

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 3210   วิทยาการดานการคิดสรางสรรค                  3(2-2-5) 

 Creatology 

       ความหมาย   ความสําคัญ   และกระบวนการคิดตามทัศนะของนักจิตวิทยา         

ลักษณะของบุคคลที่มีพลังสรางสรรค   ทักษะการคิด   ทฤษฎีพหุปญญาและผลการวิจัย

เกี่ยวกับการทํางานของสมองซีกซายและซีกขวา       ลีลาการเรียนรูของมนุษย     การเขียน

แผนที่ความคิดและการใชดนตรีเพื่อกระตุนกระบวนการคิด                   ฝกปฏิบัติทักษะ

การคิดสรางสรรคและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

 

PSYC 3901   ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา                   3(3-0-6) 

 Research Methodology in Psychology 

   ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิจัย    เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

มนุษยและสังคม    กระบวนการในการทําวิจัย    การวิจัยเชิงทดลอง     การวิจัยเชิง

ความสัมพันธและการวิจัยเชิงคุณภาพ   

 

PSYC 4201   จิตวิทยาพุทธศาสตร                     3(3-0-6) 

 Buddhist   Psychology 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางจิตวิทยาและพุทธศาสนาในดานจุดมุงหมายและแนวคิด

ในแงความเปนศาสตร     ความเปนมาและแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา   ลักษณะ

ของจิต  องคประกอบของจิต   ประเภทของจิต   อารมณและการรับรู         ไตรลักษณ  

ภาวะของจิตที่เปนปญหาและการคลี่คลายปญหา    การนําหลักธรรม     ในศาสนาพุทธมา

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 

 

PSYC 4202  จิตวิทยาสันติภาพ                               3(3-0-6) 

 Psychology  of  Peace 

 ความหมาย   ความเปนมา  และความสําคัญของการสรางสันติภาพใน             โลกยุค

ใหม     สันติภาพในทัศนะของนักจิตวิทยา   แนวคิด   ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความ

กาวราวและการใชความรุนแรง     ภยันตรายจากระเบิดนิวเคลียรและสงครามนิวเคลียร      

ภาวะผูนําและการตัดสินใจในสถานการณวิกฤติ    การเตรียมชีวิตเพื่อการอยูในสังคมอยาง

สันติสุข      วิถีทางไปสูสันติภาพและการสราง         ความสมานฉันท     รวมทั้งการ

ประยุกตหลักศาสนาในการแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 4203   การฝกบริหารความเครียดและความขัดแยง                      3(2-2-5) 

 Stress  and  Conflict  Management Training  

 ความหมาย   ธรรมชาติ   ประเภท  และกระบวนการของความเครียด    สาเหตุของ

ความเครียดและความขัดแยง   ผลของความเครียดและความขัดแยงที่มีตอสภาพ      ทางกาย 

จิตใจ  และทางสังคม   ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลายความเครียด    การจัดการ

กับความขัดแยง   ฝกทักษะในการคลี่คลายความขัดแยงและฝกบริหารจัดการความเครียด 

 

PSYC 4204 การประยุกตจิตวิทยาในโลกสมัยใหม                   3(3-0-6) 

 Psychology Applied  to  Modern  World      

      ศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยของนักจิตวิทยารวมสมัย    ในหัวขอเกี่ยวกับ       ความ

ทันสมัยที่มีตอสังคมไทยและพฤติกรรมทางสังคม  แนวโนมการพัฒนาสังคมไทยไปสูโลก

สมัยใหม     กระบวนการทางจิตวิทยาและบทบาทของนักจิตวิทยาตอการเปลี่ยนแปลงไปสู

การจัดระเบียบโลกใหม    รวมทั้งเทคนิคใหม ๆ ในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพใน

การทํางาน 

 

PSYC 4205   การศึกษาเฉพาะกรณี                 3(2-2-5) 

 Case  Study 

 ความหมายและความสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี    เคร่ืองมือทางจิตวิทยาที่ใชใน

การศึกษาเฉพาะกรณี    ประโยชนของการศึกษาเฉพาะกรณี    ดําเนินการศึกษาเฉพาะกรณี

โดยเลือกกรณีปญหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยในองคการ                       เก็บรวบรวม

ขอมูล   วินิจฉัยขอมูล   เขียนรายงานผลการศึกษาเฉพาะกรณีฉบับสมบูรณเปนรายบุคคล 

 

PSYC  4206 มนุษยสัมพันธสําหรับครู                  3(3-0-6) 

Human Relations for Teachers 

 ศึกษาความหมาย    และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ   

องคประกอบ   กระบวนการ  และเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู  บทบาทของ

ครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมิน         มนุษย

สัมพันธสําหรับครู     ฝกทักษะการสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู

ที่ดี  และสัมพันธภาพเพื่อการพัฒนานักเรียน  

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC  4207      จิตวิทยาการกีฬา                 2(2-0-4) 

                           Psychology  of  Sport 

            ศึกษาจิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตในการเรียนการสอน  การฝกซอม                                      

การแขงขัน      อิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอจิตใจขณะฝกซอมหรือการ

แขงขันกีฬาอันเปนผลทําใหประสิทธิภาพการแขงขันลดนอยลง 

 

PSYC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา                                         2(90)  

 Preparation for Professional Experience in Psychology 

 ทดลองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ           การ

บริหารจัดการดานบุคคล      ศึกษาสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการ   

วิเคราะหขอมูล และวางแผนการใหบริการทางจิตวิทยารวมกับหนวยงาน 

 

PSYC 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา                                 5(450) 

 Field  Experience  in  Psychology 

            วิชาท่ีตองเรียนมากอน : PSYC  4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

  จิตวิทยา  

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการทางดาน

จิตวิทยา    โดยนําแนวคิด   หลักการ  หรือทฤษฎีจิตวิทยาไปประยุกตใชในการทํางาน  และ

ฝกเขียนโครงการ  ฝกเก็บขอมูลของผูใชบริการตามหนวยงานตาง ๆ       ฝกการสังเกต  การ

สัมภาษณ    การใหการปรึกษา   การใชแบบทดสอบและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ในการใหบริการ

ทางจิตวิทยา   ประเมินผลโครงการโดยนําระเบียบวิธีการวิจัยมาใชในการศึกษา  รวบรวม

ขอมูล  วิเคราะหขอมูล  และเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณเปน รายบุคคลหรือราย

กลุม   รวมทั้งสัมมนาปญหาการใหบริการทางจิตวิทยาตามหนวยงานตาง ๆ  ระหวางการ

ฝกงาน 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PSYC 4901   สัมมนาทางจิตวิทยา                    1(0-2-1) 

 Seminar  in  Psychology 

        ศึกษาหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา    ศึกษาดูงานการจัดบริการทางจิตวิทยา  และ

การปรึกษารายบุคคลและกลุมในหนวยงานที่เกี่ยวของ   ประมวลความรู         และขอมูล   

วิเคราะห   ประชุม   อภิปรายเพื่อหาขอสรุป  และเสนอขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน 

 

PSYC 4902   การวิจัยทางจิตวิทยา                    3(0-6-3) 

  Research  in  Psychology 

          ศึกษาพฤติกรรมมนุษยโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและกระบวนการวิจัย   

โดยศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค และความหมายของการวิจัยทางจิตวิทยา     วิธีการตาง ๆ  ใน

การวิจัย    การดําเนินการวิจัย   แหลงขอมูล   เทคนิค     การเก็บรวบรวมขอมูล   การ

วิเคราะหขอมูล   การประเมินผล   และการแปลผลการวิจัย 

 


