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Department of PSYCHOLOGY 

Course code PSY (013) 
 

ม.จว.103 : จิตวิทยาทั่วไป                          3(3-0-6)

PSY 103 : GENERAL PSYCHOLOGY  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

บทนําเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์รากฐาน 

ทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรม พัฒนาการของพฤติกรรม 

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สังกัปเกี่ยวกับพฤติกรรม เชน่  

การรับรู้ แรงจูงใจ ความคิด การเรียนรู้ บุคลิกภาพ สาเหตุ

แห่งการปรับตัวและพฤติกรรมผิดปกต ิการวัดและการ

วิเคราะห์พฤติกรรม 

Introduction to the study of human behavior; 

physiological basis of behavior; behavior development; 

environmental influences; concepts of behavior; 

perception, motivation, thinking, learning, personality; 

cause adaptations, and disorders of behavior; 

measurement and analysis of behavior. 
 

ม.จว.104 : สถิติพรรณนาที่ใช้                   3(3-0-6) 

               ในวิชาพฤติกรรมศาสตร ์                  

PSY 104 : DESCRIPTIVE STATISTIC IN BEHAVIORAL  

              SCIENCES  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

บทนําเกี่ยวกับสังกัปทางสถิต ิและการนําไปประยุกต์ใช้        

การแจกแจง ความถี่ – กราฟ และการวัดตําแหน่ง

เปรียบเทียบ มาตรวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง มาตรวัดการ

กระจาย คะแนนมาตรฐานและโค้งปกติ สหสัมพันธ์และ

สัมประสิทธิ์แห่งสหสัมพันธ์ : แบบเพียร์สัน, แบบอันดับ,       

ไบซีเรียล (Biserial), พอยท์ไบซีเรียล (Point Biserial),           

เตทตราคลอริค (Tetrachoric), ไฟ (Phi), การถดถอยแบบ

เส้นตรงและการพยากรณ์ค่า (Linear regression and 

prediction) (วิชาบังคับพื้นฐาน) 

Introduction to statistical concepts and application, 

frequency distributions, graphs and centitles; averages; 

variability; standard scores and normal curve; 

correlation; pearson, rank, biserial, point biserial, 

tetrachoric, phi, linear regression and prediction. (Basic 

requirement) 

 

  ม.จว. 110 : จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)

PSY 110 : PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่ม ี; สําหรับนักศึกษา              

                                  ที่ไม่ใช่วิชาเอก 

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน  ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านสังคม 

Psychology and daily life. Personality. Individual factors. 

Interpersonal factors. Social factors. 
 

ม.จว.201 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 4(3-2-6) 

               เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 

PSY 201 : QUANTITATIVE ANALYSIS IN  

               PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน    :    ไม่มี 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและ             

การวิจัยทางจติวทิยา  ตัวแปรทางจิตวิทยากับการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงบรรยาย แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง การ

ประมาณค่าเพื่อการวิจัยทางจิตวทิยา  การทดสอบสมมติฐาน

เพื่อการวิจัยทางจติวทิยา การวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของตัวแปรทางจิตวิทยา การวเิคราะห์ความสัมพันธ์

แบบต่าง ๆ ระหว่างตัวแปรทางจิตวิทยา โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

Basic knowledge in quantitative analysis and psychological 

research; psychological variables and descriptive data 

analysis; general aspects of sampling; estimation in 

psychological research; hypothesis testing in psychological 

research; analysis of mean differences of psychological 

variables; analysis of various types correlations between 

psychological variables; and computer package to analyze  

the research. 
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ม.จว.203 :  จิตวิทยาสังคม             3(3-0-6)

PSY 203  : SOCIAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103  

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม 

ความสัมพันธ์ทางสังคม อิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อการ

รับรู้และการไตร่ตรองพฤติกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ         

การวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาตนการรับรู้และการไตร่ตรอง 

(คิดรู้) ทางสังคม การติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยคํา ทัศนคติ

และการเปลี่ยนทัศนคต ิความดึงดูดใจระหว่างบุคคล 

พฤติกรรมมุ่งสัมพันธ์ ความก้าวร้าว ความเอื้อเฟื้อ 

กระบวนการกลุ่มและผูน้ํา การคลอ้ยตาม การประยุกต์

จิตวิทยาสังคมไปใช้ทางด้านสุขภาพ ธุรกิจ กฎหมาย และ

สภาวะแวดล้อม 

Concepts, theories and research results in social 

psychology. Social relationship. Social influences affecting 

behaviors. Concepts, theories and researches about          

self developments, social perception and cognition, 

nonverbal language communication, attitude and attitude 

change, interpersonal, attraction, afflictive behaviors, 

aggression, altruism, group process and leadership, 

conformity. Application social psychology in health, 

business, law, and environments. 
 

ม.จว.204 : จิตวิทยาพัฒนาการ              3(3-0-6) 

PSY 204 : DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103  

บทนําเกี่ยวกับสังกัปพื้นฐานด้านการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของมนุษย ์วิธีการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ 

แนะนําทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษาแบบแผนของ

พฤติกรรมในด้านต่างๆ กัน เช่น ประสาทสัมผัส กล้ามเนื้อ 

ความคิดความเข้าใจ การเรียนรู้ สติปัญญา บุคลิกภาพ 

พฤติกรรมทางสังคม ตั้งแต่ระยะก่อนคลอดจนถึงวัยชรา   

   

Introduction to basic concepts in human growth and 

development; methods of study of developmental 

psychology; introduction to theories in developmental 

psychology; study of  behavior patterns in various aspects; 

sensory, motor, cognitive, learning, intellectual functions, 

personality, and social behavior from the pre-natal period 

to old age. 
 

ม.จว.206 :  สรีรจิตวิทยา                       3(2-2-5) 

PSY 206 :  PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 103 

ศึกษาและค้นคว้าในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบระบบต่างๆ 

ของสรีระขั้นต้นซึ่งทําให้ชีวิตมนุษย์ดํารงอยู่ได้โดยเน้นถึงระบบ

ที่เป็นตัวกําหนดและมีอิทธิพลเบื้องต้นทําให้เกิดพฤติกรรมของ

มนุษย์ ได้แก่ ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน อวัยวะรับสัมผัส 

และตัวรับสัมผัส กล้ามเนื้อ  การเผาผลาญในร่างกาย อวัยวะ

ที่ใช้ในการพูด ฯลฯ ผลของความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากจิตใจ และความเจ็บป่วยทางจิตใจที่ได้รับ

อิทธิพลจากร่างกาย 

Study and laboratory exploration of the primary 

physiological systems which maintain the human organism, 

emphasizing those which primarily determine, influence, 

and provide human behavior: nervous system, hormone 

system, sense organs and receptors, musculature, 

metabolism, speech organs, etc.; psychosomatic and 

somatopsychic effects. 
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.ม.จว. 207 : จิตวิทยาบุคลิกภาพ                3(3-0-6)

PSY 207 : PSYCHOLOGY OF PERSONALITY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.จว. 103 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายธรรมชาติของมนุษย ์

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพ 

ทฤษฎีบุคลิกภาพ   ทฤษฎีลักษณะนิสัยและแบบแห่ง

บุคลิกภาพ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฎีมนุษยนิยม  ทฤษฎีปัญญานิยม และแนวคิดพุทธ

จิตวิทยา การประเมินบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสู่ความ

ความสําเร็จ บุคลิกภาพเบี่ยงเบนและบุคลิกภาพแปรปรวน 

บุคลิกภาพและสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

Basic knowledge of human nature, factors influencing 

personality formation, personality theories, traits and 

type theories, psychoanalysis and neo-psychoanalysis 

theories, behaviorism theories, humanistic theories, 

cognitive theories, Buddhist psychology approach, 

personality assessment, successful personality, 

personality disorder, personality and physical and mental 

health. 

ม.จว.208 : หลักการวัดผลทางจิตวิทยา      3(3-0-6) 

PSY 208 : PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL  

              MEASUREMENT 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ม.จว. 103 และ ม.จว. 201  

หลักการพื้นฐานการทดสอบทางจิตวิทยา  : ประวัต ิ

ความเป็นมา วัตถุประสงค์ มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

การทดสอบ การวัด การทดสอบ การประเมินทางจิตวิทยา 

ระดับของการวัด การเลือกมาตรวัด การเตรียมการ : 

การดําเนินการเบื้องต้น การชี้แจง การบันทึก การสังเกต

พฤติกรรม คะแนนการปรับเปลี่ยน และเกณฑ์ปกติต่างๆ 

ความเช่ือมั่นของมาตรวัด ความแม่นตรงของมาตรวัด การ

วิเคราะห์มาตรวัดรายข้อ การวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา 

การวัดความสามารถ และความถนัดต่างๆ การสังเกต

พฤติกรรม และการพัฒนาการ การวัดสติปัญญา การวัด

ความสนใจ ทัศนคติและอารมณ์ การสํารวจปัญหาและ

สุขภาพจิต การประเมินบุคลิกภาพ 

Foundations of psychological testing: history, evolution, 

purposes, standard and ethics of testing. Measurement, 

testing, evaluation in psychology, scales of 

measurement. Test selection, administration: 

preparation, instruction, recording and behavior 

observation. Score transformation and norms reliability 

of measures. Validity of measures. Item analysis. 

Measurements of psychological attributes. 

Measurements of abilities and aptitudes.  Observations 

of behaviors and development. Measurements of 

intelligence. Measurements of interests, attitudes and 

emotions. Problems and mental health survey. 

Personality evaluation. 

 

ม.จว.209 : จิตวิทยาการเรียนรู้                3(3-0-6) 

PSY 209 : PSYCHOLOGY OF LEARNING 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103  

ความหมายของการเรียนรู้ แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการ

เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ และการ ประยุกต์ใช้ การถ่ายโยง

การเรียนรู ้ความจํา แรงจูงใจ และการเรียนรู้  

Meaning of learning. Main concepts of learning process. 

Learning theories and applications. Transfer of learning. 

Memory. Motivation and learning. 
 

ม.จว.215 : สุขภาพจิต                            3(3-0-6) 

PSY 215 : MENTAL HEALTH 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่ม;ี สําหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่ 

                                 วิชาเอก  

ความหมายและประวัติความเป็นมาของสุขภาพจิต ปัจจัย

ที่มีผลต่อสุขภาพจิต บุคลิกภาพและสุขภาพจิต การคิด 

อารมณ์ ความเครียด และการปรับตัว ความผิดปกติทาง

จิต การบําบัดรักษา การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และ

การส่งเสริมสุขภาพจิต 

Meaning and historical background of mental health, 

Factors conductive to mental health, Personality and 

mental health, Thinking, Emotion, Stress and adjustment, 

Mental disorders, Therapy, Prevention of mental health 

problems and promotion of mental health. 
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ม.จว. 216 : จิตวิทยาการบริการและ          3 (3-0-6)

                การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

PSY 216 : SERVICE PSYCHOLOGY AND CROSS- 

              CULTURAL  COMMUNICATION  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการบริการ  ระบบการ

บริการ หลักของการบริการที่มีประสิทธิภาพ  การรับรู้         

ในงานบริการ การจูงใจในงานบริการ  แนวคิดเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใน

การบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์           

ในงานบริการ พฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ 

ระบบและกลไกการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการ 

และการพัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของ

ผู้ปฏิบัติงานบริการ                                                    

Fundamental concepts of service psychology, service 

systems, principles of effective services, perception of 

service jobs, motivation of service jobs,  concepts of 

personality and human relations, concepts of human 

relations application in service, personality and human 

relations development in service jobs, individual 

behaviors in service, cross-cultural communication 

concepts in service jobs, cross-cultural communication 

systems and mechanisms in service jobs and 

development of cross-cultural communication skills  for 

service job performers. 
 

ม.จว.301 : การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม   3(3-0-6) 

PSY 301 : DEVELOPING PSYCHOSOCIAL SKILLS  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103  

แนวคิดและหลักการของจิตวิทยาพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับ

ทักษะทางจิตสังคม การวิเคราะห์ และพัฒนาตน การสร้าง

แรงจูงใจ การประเมินผลย้อนกลับ การชักจูงและเพิ่มพูน

พลังให้บุคคล การจัดการ กับความเครียดและปัญหาทาง

อารมณ์ รวมท้ังการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกที่

เหมาะสม 

 

Introduction to important basic psychological concepts 

and principles related to psychosocial skills. Self 

analysis and development, creating motivation, 

providing feedback, persuasion and empowerment, 

coping with stress and emotional problem management 

including assertive training. 
 

ม.จว.302 : การปรึกษาทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 

PSY 302 : PSYCHOLOGICAL COUNSELING 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 207  

แนวคิด ทักษะพื้นฐานการปรึกษาทางจิตวิทยา การฝึก

ปฏิบัติทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ วิธีการสร้าง

สัมพันธภาพ การสร้างความไว้วางใจ การจดบันทึก 

จรรยาบรรณในการให้การปรึกษา ทฤษฎีและแนวคิดใน

การให้คําปรึกษา ได้แก่ จิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม 

ปัญญานิยม มนุษยนิยม และทฤษฎีอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง การ

ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาแบบบูรณาการ 

Concepts, fundamental counseling skills, skill practices 

in interviewing, rapport, trust building, anecdotal 

recording, ethics in counseling, theories and concepts of 

counseling: psychoanalytic, behavioral, cognitive, 

humanism and other related theories, integrative 

counseling practices. 
 

ม.จว. 303: จิตวิทยาเชิงบวกและ            3 (3-0-6) 

                พฤติกรรมมนุษย์ในภาพยนตร์   

PSY 303 : POSITIVE PSYCHOLOGY AND  

              HUMAN BEHAVIOR IN MOVIE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :    ม.จว. 103  

จิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมมนุษย์ในภาพยนตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก ความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง ความสุขในชีวิต การคิดทางบวก แรงจูงใจ และ

ความหวังในชีวิต ความมุ่งมั่นและยืนหยัด ความรักและ

มิตรภาพ การให้อภัยและการมีเมตตา ความเอื้อเฟื้อและ

การเป็นพลเมืองดี ความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม 

ความกล้าหาญ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความใจกว้างและ

การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ อารมณ์ขันและความคิด

สร้างสรรค ์  
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Positive psychology and human behavior in 

movie, concepts and theories of positive 

psychology, personal responsibility, happiness in 

life; positive thinking, motivation, and hope in life; 

perseverance and persistence, love and 

friendship, forgiveness and mercy, generosity and 

good citizenship, leadership and teamwork, 

bravery, integrity, open-mindedness and 

openness to experiences, humor and creativity. 
 

ม.จว.304 :สถิติอนุมานด้าน                       3(3-0-6)

               พฤติกรรมศาสตร์ 

PSY 304 : INFERENTIAL STATISTICS IN  

               BEHAVIORAL SCIENCS  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว.104 หรือ ว.สถ.100  

พื้นฐานสถิติอนุมานดา้นพฤตกิรรมศาสตร์ ทฤษฎีสุ่มตัวอย่าง 

การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิานทางสถิติ การทดสอบ

ค่า ซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ทดสอบแบบไค - สแควร์  สหสัมพันธ์  การถดถอย และการ

พยากรณ์ การประมวลผลขอ้มูลโดยใชค้อมพวิเตอร์ 

Foundations of inferential statistics in behavioral 

sciences. Theory of Sampling. Estimation. Testing 

of statistical hypothesis. Z-test. T-test. Analysis 

of Variance (ANOVA). Chi-square test. 

Correlation, regression and prediction. 

Computerized data processing.  
 

ม.จว.305 : พฤติกรรมผิดปกติ                   3(3-0-6) 

PSY 305 : BEHAVIOR DISORDERS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 207  

พฤติกรรมผิดปกติ แนวคิดพฤติกรรมผิดปกติร่วมสมัย การ

จําแนกและการตรวจพฤติกรรม ผิดปกติ จิตบําบัดและการ

รักษาอื่น ๆ ชนิดของพฤติกรรมผิดปกติที่สําคัญ พฤติกรรม

ผิดปกติในเด็กและวัยรุ่น พฤติกรรมผิดปกติในผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมผิดปกติและสังคม 

Behavior disorders. Contemporary theoretical 

perspectives. Classification and behavior disorder 

assessment. Psychotherapy and others treatments. 

Various major behavior disorders. Behavior disorders in 

children and adolescence. Behavior disorders in senior 

citizen. Behavior disorders and society. 
 

ม.จว.307 : จิตวิทยาการทดลอง      3(2-2-5) 

PSY 307 : EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ม.จว.201 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการทดลอง ได้แก่ การ

ออกแบบการทดลอง การเขียนรายงานการทดลอง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใน

คนหรือสัตว์ทดลอง หลักการในการทดลองทางจิตวิทยา

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของจิตวิทยา

แต่ละสาขา รวมถึงมีการปฏิบัติการทดลองเบื้องต้นใน

ห้องทดลอง  

Fundamental knowledge of experimental psychology, 

consisting of experimental design, experiment  report 

writing, ethics and code of conducts in research 

involving with experiment in human or animal subjects. 

Principles of psychological experiment  to study 

behavior and mental process in each of the subfields of 

psychology, and practices of basic experimental skills in 

laboratory. 
 

ม.จว.310 : จิตวิทยาประยุกต์ทั่วไป      3(3-0-6) 

PSY 310 : GENERAL APPLIED PSYCHOLOGY   

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   : ม.จว. 103 

ศึกษาการนําหักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ เช่น จิตวิทยา

เกี่ยวกับบุคลากร วิศวกรรม การบริโภค คลินิก การให้

คําปรึกษา การวิจารณ์และวิเคราะห์วรรณคดี 

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับอาชีพอื่น (เปิดให้

นักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก) 

Study of general applications of psychology, personnel 

psychology, engineering psychology, consumer 

psychology, clinical psychology, counseling psychology, 

literary criticism and analysis; relationship of psychology 

and other professional fields. 
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ม.จว.311 : จิตวิทยาเด็ก                            3(3-0-6)

PSY 311 : CHILD PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 204  

สํารวจทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก เร่ิมตั้งแต่

ระยะก่อนคลอดถึงวัยก่อนวัย รุ่น โดยศึกษาทั้งทางด้าน

ชีววิทยาและสิ่ งแวดล้อม  เน้นในด้านการคิดการเข้าใจ 

จริยธรรม  สังคมและอารมณ์  รวมถึงความสําคัญของ

ประสบการณ์ของชีวิตวัยต้นซึ่ งหล่อหลอมบุคลิกภาพ 

ความสามารถทางสติปัญญา และพฤติกรรมจูงใจ  

Survey of theories and research in child development from 

prenatal period through preadolescence, biologically and 

environmentally, with emphasis on cognitive, moral, social, 

and emotional aspects; importance of early experiences in 

forming personality, intellectual capability, and motivational 

behavior. 

ม.จว.312 : การจูงใจ                                  3(3-0-6) 

PSY 312 : MOTIVATION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 103 

ศึกษาองค์ประกอบทางด้านสรีรวิทยา  สิ่งแวดล้อมและจิตใจ  

ซึ่งมีผลในการกระตุ้นและนําบุคคลให้ทําพฤติกรรมต่าง ๆ        

สังกัปเกี่ยวกับแรงขับ ความต้องการ แรงจูงใจและสิ่งล่อใจ 

ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ เทคนิคการจูงใจในสภาพชีวิต

จริง 

Study of physiological environmental and mental factors 

which activate and direct sequences of behavior; concepts 

of drives, needs, motives, and incentives; different theories 

of motivation; motivational techniques in real-life situations. 
 

ม.จว.313 : จิตวิทยาวัยรุ่น                             3(3-0-6)

PSY 313 : PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ม.จว. 204    

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัย

ผู้ใหญ่ ปัญหาด้านร่างกาย และ จิตใจที่มีผลต่อการปรับตัว

ของเด็กวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงความสนใจ การพัฒนาด้าน

ทัศนคติ ความเช่ือความรู้สึกนึกคิด บทบาทของผู้ใหญ่ในการที่

จะช่วยเหลือ การปรับตัวของวัยรุ่น ความสําคัญของกลุ่มเพ่ือน 

บทบาททางเพศ เอกลักษณ์ของวัยรุ่นและแนวความคิดแห่งตน 

ความขัดแย้งทางบ้านและผู้ปกครอง เด็กกระทําผิดกฎหมาย

Study of behavioral transition from childhood to 

adulthood; physical and psychological problems in 

adjustment of the adolescent; changing interests, 

growth of attitudes, belief, and ideas: the roles of 

adults in assisting adolescent adjustment; the 

importance of peer groups; sex roles, self identity, 

and ego-ideals; home and parental conflicts ;  

juvenile delinquency. 
 

ม.จว.315 : พฤติกรรมด้านภาษา       3(3-0-6) 

PSY 315 : LANGUAGE BEHAVIOR  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 

ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาในฐานะที่เป็นระบบ

หนึ่งของพฤติกรรมอันสลับซับซ้อนของมนุษย์ รวมถึง

การเข้าใจและการตีความหมายของมนุษย์โดยสังเกต

จากภาษาที่ใชถ้้อยคําและภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคํา ศึกษา

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษา องค์ประกอบของ

บุคลิกภาพและจิตบําบัด ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้

ภาษาที่สอง หรือภาษาตา่งประเทศ วิธีการ และ

ปัญหาของการเรียนรู ้และการสอนภาษาต่างประเทศ 

ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา การ

วิพากษ์วิจารณ์วรรณคดีสมัยปัจจุบัน  

Study of the acquisition of language; language as 

an integrated human behavioral system 

understanding and interpreting human behavioral 

through verbal and nonverbal language; 

relationships between language, personality factors, 

and psychotherapy, acquisition of a second 

language, methods and problems of a second 

language teaching and learning; abnormality in 

language development; contemporary literary 

criticism. 
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ม.จว. 316 : จิตวิทยาการรู้การคิด                  3 (3-0-6)

PSY 316 :  COGNITIVE PSYCHOLOGY  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:ม.จว. 103  

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรู้การคิด โครงสร้างพื้นฐาน 

และการทํางานของสมอง กระบวนการรู้   การคิดพื้นฐาน         

การแทนและการจัดระเบียบความรู ้การใช้และการจัดการข้อมูล

Concept and theories of cognitive psychology, fundamental 

structure and brain function, basic cognitive processes, 

representation and organization of knowledge, use and 

manipulation of information. 
 

ม.จว.321 : จิตวิทยาคลินิกเบ้ืองต้น                3(3-0-6) 

PSY 321 : INTRODUCTION TO CLINICAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 305 

ความเป็นมาและแนวคิดใหม่ด้านจิตวิทยาคลินิก  บทบาทของ

ทฤษฎีบุคลิกภาพ แนวคิดการปรับตัว และความผิดปกติทางจิต 

หลักวิธีการตรวจทางจิตวิทยา การบําบัดทางจิต การขยายตัว

และทิศทางใหม่ของจิตวิทยาคลินิก  จรรยาบรรณของ

นักจิตวิทยาคลินิก 

Historical background and new ideas in clinical psychology. 

Role of personality theories. Approaches to adjustment and 

deviance. Clinical assessment. Clinical intervention. 

Expansion and new directions of clinical psychology. Clinical 

psychologist’s code of ethics. 
 

ม.จว.325 : ประสาทสัมผัสการรับรู้        3(2-2-5)

PSY 325 : SENSATION AND PERCEPTION 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 206  

ศึกษาและค้นคว้าในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบการรับรู้ทาง

ประสาทสัมผัส การทํางานร่วมกันของระบบประสาท และการ

ตอบสนองเกี่ยวกับการรับรู้ การคิดต่อตัวเร้าในสิ่งแวดล้อมอัน

จะมีผลต่อประสาทตาและหู 

Study and laboratory exploration of sensory reception, 

neural integration, and perceptual cognitive response to 

environmental stimuli which affect the senses of vision and 

audition. 

 

 

ม.จว.326 : จิตวิทยาเด็กพิเศษ            3(3-0-6)

PSY 326 :  PSYCHOLOGY OF EXCEPTIONAL  

               CHILDREN 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 204  

ประวัติการศึกษาพิ เศษและสถานภาพปัจ จุ บัน  

ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเด็กพิเศษ ประเภทสาเหตุ และ

แนวทางช่วยเหลือเด็กพิเศษทางด้านการเรียนรู้ เชาวน์

ปัญญา และพฤติกรรมทางสังคม การบกพร่องทาง

ประสาทสัมผัส การบกพร่องทางร่างกาย 

History of special education and present situation of 

psychology of exceptional children. Types, causes, 

and interventions of the exceptionalities in learning 

abilities, intelligence and social behaviors. Sensory 

impairments. Physical impairments. 

ม.จว.329 : นิติจิตวิทยา                      3(3-0-6)

PSY 329  : FORENSIC PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 203  

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวนิติจิตวิทยา การประยุกต์จิตวิทยา

กับระบบกฎหมาย พฤติกรรมมนุษย์ที่ เกี่ยวข้องกับ

สิทธิของผู้ต้องหา เหย่ือ เด็ก และ ผู้ป่วยทางจิต 

จิตวิทยาอาชญากรรม นิติจิตวิทยาครอบครัว ประเด็น

การทําร้ายทางเพศ การคุ้มครองพยานเด็ก จิตวิทยาผู้

ต้องโทษ บทบาทของนักจิตวิทยาในฐานะพยาน

ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่วิกลจริต

และความสามารถในการให้การในศาล จรรยาบรรณ

ในนิติจิตวิทยา 

Introduction to Forensic Psychology. Application of 

psychology to legal system. Human behavior 

relevant to the right of defendants, victims, children 

and mental patients. Criminal psychology. Family 

forensic psychology. Sexual abuse issues. Child 

witness protection. Correctional psychology. 

Psychologists’ role as expert witnesses and 

consultants concerning insanity defense and 

competence to stand trial. Ethical issues in forensic 

psychology. 

 
 

 



COURSE DESCRIPTION 

 
89 

 

ม.จว.330 : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-0-6)

PSY 330 : INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL  

               PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 (013103)

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยด้าน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  การวิ เคราะห์งาน 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ

ทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน การสื่อสารในองค์การ 

พฤติกรรมกลุ่มและการทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา การพัฒนา

องค์การ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน  

Principles, theories and concepts in industrial and organizationa

psychology including the following topics: research methods  

in industrial and organizational psychology, job analysis, 

personnel recruitment and selection, personnel training and 

development, performance appraisal, work motivation, job 

satisfaction, organizational communication, group behavior  

and teamwork, leadership, organization development, work 

environment and safety. 
 

ม.จว.337  : องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง               3(3-0-6)

                กับการทํางานของมนุษย์ 

PSY 337  : HUMAN FACTORS ENGINEERING 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิด และทฤษฎ ี

เออร์กอนอมิคส์ในองค์การ  องค์ประกอบทางกายภาพ และ

จิตวิทยาในการออกแบบสถานที่ทํางาน  การประเมินระบบ

กลไก/ระบบของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมการทํางาน ปัญหาในการ

วางท่าทางและนิสัยการทํางาน เงื่อนไขเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ต่างๆ ในสถานที่ทํางาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

และสุขภาพของพนักงาน 

Fundamental knowledge in the applications of ergonomics 

approaches and theories to organizational settings. Physical 

and psychological approaches to work place design. 

Evaluation of human/machine systems, posture & habitual 

problems. Conditions of factors in work setting and 

employee health and safety. 

ม.จว.338  : การวัดผลทางจิตวิทยา         3(3-0-6)

                 ในอุตสาหกรรม 

PSY 338  : PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT IN 

                INDUSTRY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 208 

การนําแบบทดสอบและการวัดผลด้านจิตวิทยา                  

ไปประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เช่น ในการคัดเลือก

และจัดวางบุคลากร ในการวิเคราะห์ด้านสังคม แรงจูงใจ

และทัศนคติในสภาพการทํางาน การประเมินผลงานของ      

ผูทํ้างานในวงการอุตสาหกรรม เกณฑ์ในการเลือกและ  

การวัดผล วิธีการทดสอบความเที่ยงตรงและการพยากรณ์

แบบกลุม่ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

Application of psychological testing and measurement in 

industry, e.g. in personnel selection and placement, in 

analysis of social motivational and attitudinal aspects of 

the work situation, and in performance evaluation of 

industrial personnel; criteria selection and measurement, 

test validation methods, and group prediction. (industrial 

program) 

ม.จว.404 : ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา      3(3-0-6) 

PSY 404 : RESEARCH METHODOLOGY IN  

               PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 201  

แนวคิดของการวิจัย ปัญหาและหัวข้อการวิจัย 

การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ประชากรและ 

การสุ่มตัวอยา่ง การเขียนเค้าโครงการวิจัย เคร่ืองมือและ

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย วิธีการทางสถิต ิ                

การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน

การวิจัย การแปลผล การนําเสนอ และการเขียนรายงาน

วิจัย การประเมินผลวิจัย 

Concept of research. Research problems and hypothesis. 

Various types of research designs. Population and 

sampling. Writing a research proposal. Instruments and 

data collections. Statistical methods. Data processing and 

analysis. Testing research hypothesis. Interpretation and 

presentation. Research report and Evaluation.
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ม.จว.410 :  จิตบําบัด                                      3(3-0-6)

PSY 410  :  PSYCHOTHERAPY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ม.จว. 302 และ ม.จว. 305  

สังกัปเกี่ยวกับจิตวิทยาคลินิก ความสัมพันธ์ระหว่างนักจิตวิทยา

และผู้ป่วย การทบทวนกลวิธีที่ใช้ การนําไปใช้ และผลของทฤษฎี

จิตบําบัดที่สําคัญ การเลือกใช้จิตบําบัดวิธีต่าง ๆ กับผู้ป่วยเป็น

ราย บุคคลเช่ น  แบบไม่ แนะนํ า  แบบจิตวิ เคราะห์  แบบ

ประคับประคอง แบบพฤติกรรมบําบัด การบําบัดแบบกลุ่ม และ 

การบําบัดแบบครอบครัว 

The concept of clinical psychology; the clinician and patient 

relationship; review of techniques, applications, and varying 

outcomes of major theories of psychotherapy; case 

demonstration study of selected therapeutic methods, e.g. 

nondirective psychoanalytical, supportive, behavioral; group 

and family therapies. (clinical program) 
 

ม.จว.411 : การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้            3(3-0-6)

PSY 411 :  APPLICATION OF LEARNING THEORY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 209  

ศึกษาถึงวิธีที่จะนําหลักและทฤษฎีการเรียนรู้ไปประยุกต์ใน

สภาพการณ์ต่างๆ เช่น ในวงการศึกษา วงการอุตสาหกรรม 

สถาบันต่างๆ การปรับพฤติกรรมด้วยวิธีให้เกิดการเรียนรู้ใหม ่ 

Study of ways of applying basic learning principles and 

theories in various contexts: educational,industrial, institutional, 

behavior modification through relearning. 
 

ม.จว.413  :  แรงจูงใจในการทํางาน                   3(3-0-6) 

PSY 413 : MOTIVATION AT WORK 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ม.จว. 203  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานและขวัญ แนวคิด

และทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจ

ภายใน การออกแบบงาน ความพึงพอใจในงาน การประเมินค่า

งาน  และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ  วิธีการ

เสริมสร้างแรงจูงใจ และขวัญในการทํางาน เน้นการฝึกและ

กรณีศึกษา 

 

 

Basic concepts in work motivation and morale, 

theoretical approaches in work motivation. Extrinsic 

motivation, particularly payment, intrinsic motivation 

and job design, job satisfaction, job evaluation and 

human relations in organizations. Intervention to 

increase work motivation and morale. Emphasis on 

training and case studies. 
 

ม.จว.414 : การวิจัยรายบุคคล               3(3-0-6) 

PSY 414 :  INDIVIDUAL RESEARCH 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

การศึกษาและวิจัยของแต่ละบุคคล เกี่ยวกับหัวข้อที่ทํา

การเสนอและได้รับอนุมัติจากผู้สอนวิชานี้นักศึกษาต้อง

แสดงออกซึ่งผลงานอันเกิดจากความคิดริเริ่มของตนเอง

ภายใต้คําแนะนําและการควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน

Individual study and research of a topic proposed by 

student and approved by instructor; student expected 

to perform original work under general guidance and 

supervision of instructor. 
 

ม.จว.416 : การวิเคราะห์วรรณคด ี          3(3-0-6)

                ในเชิงจิตวิทยา 

PSY 416 :  PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF  

               LITERATURE 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 103 และ  

                                 นักศกึษาชั้นปีที่ 3 

การวิเคราะห์วรรณคดีจากแนวความคิดทางจิตวิทยา 

ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ การเขียนในฐานะที่

เป็นกิจกรรมทางจิตวิทยา กลวิธีในการเขียน ธรรมชาติ

จิตวิทยาของเร่ืองสั้นและนวนิยาย ประสบการณ์ต่างๆ 

ประสบการณ์ด้านโศกนาฏกรรม ทฤษฎีในการ

วิพากษ์วิจารณ์ (วิชาเลือก) 

Analysis of literature from a psychological point of 

view; nature of productive thinking; writing; as a 

psychological activity; techniques of writing; 

psychological nature of short stories and novels; 

numerous experience; experiencing a tragedy; 

theories of criticism. (elective) 
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ม.จว.420 : การให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม           3(3-0-6)

PSY 420 :  GROUP COUNSELING 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.จว. 302  

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปของการให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม 

หลักในการจัดกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ลักษณะของผู้นํากลุ่ม

และสมาชิก การถ่ายโยงความรู้สึก และการต่อต้าน เทคนิคที่

ใช้ในการจัดกลุ่มแบบต่างๆ การให้คําปรึกษาแบบกลุ่มสําหรับ

วัยรุ่น การฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้คําปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อนําไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 

General concepts and theory of group counseling, 

principles of group organization and group process. 

Emphasis on the role group – leader and group members, 

transference and resistance, group techniques, group 

counseling for adolescents. Practice on group counseling 

and its application to career.   
 

ม.จว.421 : ทักษะการทําจิตบําบัดรายบุคคล   3(3-0-6) 

PSY 421 : SKILLS PRACTICING IN INDIVIDUAL  

               PSYCHOTHERAPY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.จว. 410 

ทักษะการทําจิตบําบัดรายบุคคล ขั้นตอนในการทําจิตบําบัด 

ทักษะการสื่อสารในการเป็นผู้บําบัด ฝึกการทําจิตบําบัดเพื่อ

ช่วยให้ผู้รับการบําบัดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี การสร้างกลวิธี

เพื่อนําสู่เป้าหมายของผู้บําบัดและผู้รับการบําบัด การพัฒนา

ทักษะในการช่วยให้ผูรั้บการบําบัดสร้างแผนที่สามารถทําได ้  

Skills practicing in individual psychotherapy. Stages of 

psychotherapy. Practicing basic communication skills for 

psychotherapists. Practicing in helping clients to develop 

programs for constructive change. Creating action 

strategies to reach psychotherapists and clients’ goals. 

Developing skills in helping clients develop action plans 

that work. 

 

 

ม.จว.422 : การตรวจบุคลิกภาพ                 3(3-0-6)

                และพฤติกรรมในจิตวิทยาคลินิก 

PSY 422 : PERSONALITY AND BEHAVIOR  

               ASSESSMENT IN CLINICAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 208 และ ม.จว. 305  

การตรวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมในจิตวิทยาคลินิก          

โดยใช้แบบสํารวจหรือแบบวัดบุคลิกภาพเชิงปรนัย แบบวัด

บุคลิกภาพสร้างตามกฎเกณฑ์ แบบวัดบุคลิกภาพสร้างตาม

ทฤษฎี แบบวัดแบบุคลิกภาพสร้างจากการวิเคราะห์ปัจจัย

และการวัดพฤติกรรม การพัฒนาทักษะการใช้แบบวัด 

ทฤษฎีเบื้องหลัง กรณีตัวอย่าง การแปล และการวิเคราะห์

ผลการทดสอบ 

Personality and behavior assessment in clinical 

psychology focusing on various types of objective 

methods. Criterion - keyed - Delivered Inventories. 

Theory - Guided Inventories. Factor - analytically - 

derived inventories - behavioral assessment. Developing 

skills in using major tests, theoretical background,             

case study, interpretation and analysis of the test result. 
 

ม.จว.425 : จิตวิทยาชุมชน                        3(3-0-6) 

PSY 425 : COMMUNITY PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 305  

ประวัติ  แนวคิด  ทฤษฎีและวิธีการในจิตวิทยาชุมชน  

การป้องกันปัญหาต่างๆ ในชุมชน การช่วยเหลือเมื่อมี

วิกฤตการณ์การสนับสนุนทางสังคมและการช่วยเหลือ

ตนเอง การประเมินโปรแกรม กลวิธีในการทําให้ชุมชน

เข้มแข็ง 

Historical background, theoretical perspectives and 

methods of community psychology. Prevention in 

community problems. Crisis intervention. Social support 

and self help. Program evaluation. Strategies to 

strengthen community. 
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ม.จว.427 : การตรวจเชาวน์ปัญญา               3(3-0-6)

                และความสามารถเฉพาะทาง 

PSY 427  : INTELLIGENT AND  SPECIFIC ABILITY  

               ASSESSMENT 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 208 และ ม.จว. 305  

ศึกษาแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่เป็นปรนัยซึ่งใช้ในงาน

จิตวิทยาคลินิก ได้แก่ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา 

แบบทดสอบความบกพร่องของสมอง แบบประเมิน

บุคลิกภาพท้ังในเด็กและผู้ใหญ ่การฝึกฝนการใชแ้บบทดสอบ 

การเลือกใช้แบบทดสอบในงานด้านคลินิก  

Study of specific objective clinical tests of intelligence, 

intellectual impairment, and personality, with both child 

and adult subjects; use of special tests and equipment in 

clinical work. 
 

ม.จว.428 : เทคนิคการฉายภาพจิต               3(3-0-6) 

               ในการตรวจประเมินทางคลินิก 

PSY 428  : PROJECTIVE TECHNIQUES IN CLINICAL  

                ASSESSMENT 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 321  

การทดสอบฉายภาพจิตและเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ใน

การค้นหาและวินิจฉัยความผิดปกติด้านจิตใจและบุคลิกภาพ 

การทดสอบรอส์ชาค ทีเอที และซีเอที ตลอดจนการเติม

ประโยคให้สมบูรณ์และการวาดภาพ 

Projective tests and techniques useful for detecting and 

diagnosing mental and personality disorders, Rorschach, 

TAT, and CAT tests, sentence completion and drawing 

projective techniques. 
 

ม.จว. 429 : จิตวิทยาอปกติข้ันสูง                 3(3-0-6) 

PSY 429 : ADVANCED ABNORMAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 305 

ความเข้าใจขัน้สูงเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตที่พบบ่อย 

ได้แก่ ความผิดปกติทางอารมณ์ ความผิดปกติด้านความวิตก

กังวล จิตเภท ความผิดปกติทางจินที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ 

ความผิดปกติจากการใช้สาร รวมถึงการตรวจประเมินทาง

จิตวิทยา สมุฏฐานความผิดปกติทางจิต แนวทางการ

ช่วยเหลือและบําบัดทางจิต และจริยธรรมกับประเด็นทาง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอปกติ 

Advanced understanding of common psychological 

abnormalities, e.g. mood disorders, anxiety disorders, 

schizophrenia, development-related disorders, substance 

use disorder; including psychological assessment, 

etiology, psychological help and therapy, ethical and 

legal issues related to abnormal psychology. 
 

ม.จว. 430 : จิตวิทยาอุตสาหกรรม              3(3-0-6) 

PSY 430 : INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 203 

การประยุกต์หลักจิตวิทยาในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

โดยเน้นขบวนการดําเนินงานและวิธีการบริหารบุคคล 

พฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน้าที่ของ

ผู้ร่วมงานในองค์การ และบทบาทนักจติวทิยาอุตสาหกรรม 

(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

Application of psychological principles in business and 

industry, with emphasis on personnel management 

procedures and techniques; organization behavior, 

interpersonal relations, organizational staff functions; roles 

of the industrial psychologist. (industrial program) 
 

ม.จว.431 : การฝึกอบรมและการพัฒนา       3(3-0-6) 

               บุคลากร  

PSY 431 :  PERSONNEL TRAINING AND  

               DEVELOPMENT 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 209  

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์การ 

กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหาร

โครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความต้องการในการ

ฝึกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตรการ

ฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรมและโสตทัศนูปกรณ์ การ

ประเมินผลการฝึกอบรม และการวางแผนและพัฒนาอาชีพ 

Personnel training and development in organizations. 

Training and personnel development process. Training 

administration, needs assessment, learning theories, 

training design, training methods and audiovisual 

techniques, training evaluation and career planning and 

development. 
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ม.จว.432 : จิตวิทยาบุคลากร                 3(3-0-6)   

PSY 432 : PERSONNEL PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 330 สําหรับนักศึกษา 

                                  วิชาเอกเท่าน้ัน 

หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลากร          

ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ

ทดสอบเชิงจิตวิทยา การวิเคราะห์งาน การสัมภาษณแ์บบมี

โครงสร้าง การทดสอบความสามารถ การทดสอบบุคลิกภาพ

และความสนใจ การทดสอบการปฏิบัติงาน การประเมินผล

การปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

Principles, theories and concepts in personnel psychology, 

including the following topics: Basic concepts in 

psychological testing. Job analysis. Structured interviews. 

Ability tests. Personality and interest tests. Performance 

tests. Performance appraisal. Compensation and benefit 

management. 
 

ม.จว.433 : จิตวิทยาผู้บริโภค          3(3-0-6) 

PSY 433 : CONSUMER  PSYCHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค 

กระบวนการซื้อของผู้บริโภค การซื้อการใช้ และการประเมิน

หลังการบริโภค ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภค  สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

Basic concepts of consumer psychology. Consumer 

research. Purchasing process of consumers. Purchasing, 

using, and post-consumption evaluation. Psychological 

factors influencing consumers’ behavior.  Social and 

cultural influences on consumers’ behavior. Consumer’s 

right and protection. 
 

 

ม.จว.434 : จิตวิทยาการตรวจวินิจฉัย         3(3-0-6)   

                องค์การ  

PSY 434  : PSYCHOLOGY OF ORGANIZATIONAL  

                DIAGNOSIS 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 330 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความสําคัญของการตรวจวินิจฉัย

องค์การต่อการพัฒนาองค์การ กระบวนการและ

แบบจําลองต่างๆที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยองคก์าร การตรวจ

วินิจฉัยสภาพแวดล้อมองค์การ ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ 

ปัจจัยองค์การและทรัพยากรมนุษย์  การสร้างแบบประเมิน

ทางจิตวิทยาเพื่อการตรวจวินิจฉัยองค์การ จิตวิทยาการ

เปลี่ยนแปลงและการต่อต้านภายในองค์การ จิตวิทยาการ

จัดการ  การเปลี่ยนแปลงและจรรยาบรรณ  

Basic knowledge of the significances of organizational 

diagnosis on organizational development, various 

processes and models used in organizational diagnosis, 

diagnosis of environmental factors, stakeholders, 

organizational factors and human resource, construction 

of psychological assessment for organizational diagnosis; 

psychology of changes and resistance,  psychology of 

change management and ethics. 

ม.จว.443: การฝึกงานด้านจิตวิทยาคลินิก   6(0-36-0) 

PSY 443 : CLINICAL PSYCHOLOGY PRACTICUM 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 410 และ ม.จว. 428

ฝึกหัดให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานทางจิตเวช โดยการ

ฝึกหัดการใช้เคร่ืองมือทดสอบ และ กลวิธีการวินิจฉัยด้วย

แบบทดสอบทางจิตวิทยา และกลวิธีในการบําบัดรักษา 

ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับจากการฝึกงานแตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่มีอยู่ในสถาบันจิตเวชแต่ละแห่ง

ที่ส่งไปฝึก 

Development skill in psychiatric work by practicing the 

administration and diagnostic techniques of psychological 

tests and psychotherapeutic techniques. Practical training 

will vary from one student to another depending upon 

opportunities in the particular psychiatric institute to 

which assigned. 
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ม.จว.445 : การฝึกปฏิบัติงาน                     6(0-36-0)

                ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   

PSY 445 : INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL  

               PSYCHOLOGY PRACTICUM 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 431 และ ม.จว. 432  

การฝึ กปฏิ บั ติ ง า น ใ นหน่ ว ย ง านขอ ง รั ฐห รื อ เ อกชน 

การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากร การจัดการเกี่ยวกับสภาพการทํางาน การวิจัย

เกี่ยวกับบุคลากร การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  

Practical training in public and private organizations. 

Application of knowledge of industrial and organizational 

psychology for  human resources management and 

organization development, personnel recruitment and 

selection, personnel training and development, work 

environment management, personnel research, consumer 

behavior research. 
 

ม.จว. 449 : การฝึกงานด้าน                        3(3-0-6) 

                จิตวิทยาอุตสาหกรรม    

PSY 449 : INDUSTRIAL PSYCHOLOGY PRACTICUM 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 338 และ ม.จว. 430 

ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ทางสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

การนําเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ในวงการอุตสาหกรรม 

หรือองค์การรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานและธุรกิจ

ต่างๆ การฝึกงานเฉพาะที่จัดให้นี ้จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ

ขององค์การต่างๆ ที่นักศึกษาจะถูกส่งไปฝึกงานและจะขึ้นอยู่

กับชนิดของการตระเตรียมแผนงานอันเนื่องมาจากข้อตกลง

ระหว่างภาควิชาและองค์การนั้น ๆ (สาขาจิตวิทยา

อุตสาหกรรม) 

Practical training in industrial psychology techniques and 

applications in an industrial context or in a government 

agency concerned with labor and business affairs; specific 

training provided will depend upon specific organizations to 

which assigned and the type of arrangements agreed to 

between the department and the organization. (industrial 

program) 

ม.จว.453 : การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก   3(1-6-2)

PSY 453 : CLINICAL PSYCHOLOGY SEMINAR 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ม.จว. 410 และ ม.จว. 428  

การค้นคว้าเชิงลึกตามหัวข้อที่นักศึกษาเลือกในสาขา

จิตวิทยาคลินิก การเสนอและการอภิปรายถึงผลของ  

การค้นคว้า เน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

การรวบรวมข้อเท็จจริงและแนวความคิด การวิเคราะห์

อย่างมีวิจารณญาณ  และในกระบวนวิชานี้จะเน้นถึง

ความสําคัญของการเสนอรายงาน และข้ออภิปรายถกเถียง

ปัญหาด้านจิตวิทยาคลินิก 

Individual indepth investigation of a student-selected 

topic in clinical psychology; presentation and discussion of 

finding of the investigation: student creativity organization 

of facts and ideas, critical analysis, and effective report 

presentation and argument will be emphasized. 
 

ม.จว. 455 : การสัมมนาทาง                      3(3-0-6) 

                จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

PSY 455 : INDUSTRIAL AND ORGANIZATION  

              PSYCHOLOGY SEMINAR 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 404 และ ม.จว. 432  

การศึ กษาค้ นคว้ า ใ นประ เด็ น ปัญหาทา งจิ ต วิ ทย า

อุตสาหกรรมและองค์การ การนําเสนอและอภิปราย  

ผลการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ

ความคิดเชิงเหตุผล การฝึกทักษะการรวบรวมข้อเท็จจริง

และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการ

อภิปรายและการนําเสนอผลการศึกษาตามหลักวิชา 

Investigation into issues of industrial and organizational 

psychology problems. Presentation and discussion on 

findings from the investigation. Creativity development 

and reasonable thinking. Collection of data skill and data 

analysis, including, discussion and presentation in theory. 
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