รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา

หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science Program in Psychology
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.บ. (จิตวิทยา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Science (Psychology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
B.S. (Psychology)
3. วิ ชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยเป็ น
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสติ ไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
- ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
- เริม่ ใช้มาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2518

- ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายเมือ่ ปี การศึกษา 2551
การพิจารณาอนุ มตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
- ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการการศึ
่
กษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2554 เมือ่ วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
- ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครัง้ ที่ ........... เมือ่ วันที.่ ......... เดือน ....................... พ.ศ ...................
*7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจิตวิทยา ในปี การศึกษา 2556
*8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
 สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
- นักจิตวิทยาคลินิก
- ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาทางจิตวิทยา
 สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
- นักจิตวิทยาชุมชน
- นักฝึ กอบรมหรืองานด้านพนักงานสือ่ สารองค์กร
 นักจิตวิทยาพัฒนาการ
- นักจิตวิทยาพัฒนาการ
- นักวางแผนจัดกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย
 นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
นอกจากนี้แล้ว แต่ละสาขาวิชายังสามารถประกอบอาชีพ
 อาจารย์
 นักวิชาการ
 นักวิจยั
 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่ อ -นามสกุล เลขประจํา ตัว บัต รประชาชน ตํา แหน่ ง และคุณ วุฒิ ข องอาจารย์ผู้ร บั ผิ ด ชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ งวิ ชาการ

1. นายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์

อาจารย์

2. นางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์

3. นางปนัดดา ชํานาญสุข

4. นางสาวพลอยวไล ไกรนรา

5. นางรัก ชุณหกาญจน์

คุณวุฒิ(สาขาวิ ชา)

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

วท.บ. (จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
2549
M.A. (Conflict Analysis and Royal Roads University,
Management)
Canada, พ.ศ. 2553
อาจารย์
วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
นิยม
พ.ศ. 2545
วท.ม. (พัฒนาทรัพยากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
มนุษย์และองค์การ)
ศาสตร์, พ.ศ. 2547
M.A. (Conflict analysis and Royal Roads University,
Management)
Canada, พ.ศ. 2553
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
พ.ศ. 2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วท.ม. (จิตวิทยา
พ.ศ. 2536
อุตสาหกรรม)
ปร.ด. (สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
การแพทย์และสาธารณสุข) 2550
อาจารย์
วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
พ.ศ. 2547
อาจารย์
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ มหาสารคาม, พ.ศ.
2537
กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, พ.ศ.2544
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ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ งวิ ชาการ

6. นางวิรยิ าภรณ์ อุดมระติ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ค.บ. (ชีววิทยา)

คุณวุฒิ(สาขาวิ ชา)

กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
7. นางสาวอรพิน สถิรมน

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรติ
นิยมอันดับ1 เหรียญทอง
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)

8. นางสาวเอือ้ อนุ ช ถนอมวงษ์ อาจารย์

Ph.D. (Counseling
Psychology)
วท.บ. (จิตวิทยา)
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)

ชื่อสถาบัน,ปี พ.ศ.ที่สาํ เร็จ
การศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
พ.ศ. 2522
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, พ.ศ. 2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
พ.ศ. 2524
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
2527
University of Alberta,
Canada, พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
2548

*10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
*11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
สถานการณ์สภาพสังคมในปจั จุบนั มีสภาวะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสูงมาก จึง
ส่งผลให้บุคลากรทุกระดับเกิดภาวะความเครียด ซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความ
จํา เป็ น อย่ า งมากในการพัฒ นากํ า ลัง คน ทัง้ ด้า นปริม าณและคุ ณ ภาพโดยมุ่ ง พัฒ นาคนให้แ สดง
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ทางสาขาวิชาจิตวิทยาจึงเห็นความสําคัญทีจ่ ะมีการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการบุคลากรในหน่ วยงานต่างๆ เพื่อช่วยลดสภาวะความเครียดที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจอยูต่ ลอดเวลา จึงมีความจําเป็ นต้องผลิตบุคลากรด้านจิตวิทยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพสังคมในปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก จากการรับวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย การมี
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลา ซึง่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของบุคคล ทําให้ตอ้ งมีการปรับตัว
เป็ นอย่างมาก บุคคลจึงควรทีจ่ ะได้มคี วามรอบรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถยอมรับตนเอง และ
ั หาจากพื้น ฐานของ
ยอมรับ ความแตกต่ า งของบุ ค คลอื่น ตลอดจนสามารถเข้า ใจ วิเ คราะห์ป ญ
พฤติกรรมมนุ ษย์ มีการปรับตัวในสภาวะสังคมทีม่ กี ารแข่งขันสูงได้ สาขาวิชาจิตวิทยาจึงเห็นถึงความ
จําเป็ นดังกล่าว จึงได้มกี ารวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคม
และวัฒ นธรรมไทย เพื่อ สร้า งนั ก จิต วิท ยาที่มีค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญแต่ ล ะด้า นให้ส ามารถเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมในอนาคตได้
*12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาจิตวิทยาให้ตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
12.2.1 ผลิตบัณฑิตตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ
12.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรอบรูแ้ ละทันสมัยในการประกอบอาชีพ
12.2.3 จัดการเรียนการสอนที่จะอํานวยประโยชน์ ให้แก่การศึกษาแขนงวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมมนุ ษย์
12.2.4 เป็ นหน่วยงานทีม่ กี ารศึกษาเชิงวิชาการและการวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคม โดยให้ผเู้ รียนมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน
*13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิ ชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
1) 01108101 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น (Introduction to Economics)
2) 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activities)
3) 01355xxx ภาษาอังกฤษ (English)
4) 01361131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ (Thai Practical Writing)
5) 01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด (Use of Library Researces)
6) 01387121 ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น (Introduction to Logic)
7) 01404101 วิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ (General Science)
8) 01416401 พันธุศาสตร์กบั สังคม (Genetics and Society)
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

01417111
01422111
01423251
01424111
01460101
01999021

แคลคูลสั I (Calculus I)
หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)
สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology)
หลักชีววิทยา (Principles of Biology)
สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Society and Culture)
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร (Thai Language for Communication)

13.2 รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยนิ สิตในหลักสูตรอื่นสามารถมาเรียนได้
1) 01459101 จิตวิทยาเพือ่ ชีวติ สมัยใหม่ (Psychology for modern life)
2) 01459111 จิตวิทยาทัวไป
่ (General Psychology)
3) 01459271 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้ งต้น (Introduction to Industrial and
Organization Psychology)
4) 01459423 มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน (Human Relations at Work)
นอกเหนือจากนี้ให้นิสติ ได้เลือกเรียน
5) 01459223 สุขภาพจิต (Mental Health)
6) 01459224 จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning)
7) 01459225 การรูส้ กึ และการรับรู้ (Sensation and Perception)
8) 01459227 จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality)
9) 01459231 จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology)
10) 01459232 จิตวิทยาการเป็ นบิดามารดา (Psychology of Parenting)
11) 01459233 จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์ (Psychology of Human Relationship)
12) 01459234 จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์ (Psychology of Human Adjustment)
13) 01459241 จิตวิทยาคลินิกเบือ้ งต้น (Introduction to Clinical Psychology)
14) 01459261 จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology)
15) 01459262 จิตวิทยาเด็ก (Child Psychology)
16) 01459263 จิตวิทยาวัยรุน่ (Psychology of Adolescence)
17) 01459264 จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย (Psychology Conflict in Life Span)
18) 01459265 จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา (Psychology of Language Development)
19) 01459272 จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทํางาน (Psychology of Managing People at Work)
20) 01459331 จิตวิทยาการแนะแนว (Psychology Guidance)
21) 01459332 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม (Psychology of Behavior Modification)
22) 01459333 จิตวิทยาการให้การปรึกษา (Psychology of Counseling)
23) 01459334 กลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamic)
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24) 01459335
25) 01459336
26) 01459338
27) 01459339
28) 01459342
29) 01459364
30) 01459372
31) 01459374
32) 01459376
33) 01459425
34) 01459426
35) 01459427
36) 01459428
37) 01459431
38) 01459432
39) 01459433
40) 01459434
41) 01459435
42) 01459451
43) 01459454
44) 01459457
45) 01459458
46) 01459461
47) 01459462
48) 01459463
49) 01459464
50) 01459467
51) 01459471
52) 01459473

จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology of Exceptional Children)
การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน (Training in Community Psychology)
จิตวิทยาปญั หาครอบครัว (Psychology of Family Dysfunctions)
จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย (Psychology of Critical Period in Life)
จิตวิทยาเด็กไม่พดู (Psychology of Non-Verbal Child)
จิตวิทยาผูใ้ หญ่ (Adulthood Psychology)
จิตวิทยาสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ (Psychology for Modern
Human Resource Management)
จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผูน้ ํา (Psychology of Leadership Development)
จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารในองค์การ (Psychology of Communication in Organization)
จิตวิทยามนุ ษยนิยม (Humanistic Psychology)
จิตวิทยาสิง่ แวดล้อม (Environmental Psychology)
จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล (Psychology of Individual Differences)
จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม (Psychology of Gender and Society)
จิตวิทยาการป้องกันเบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพ (Psychology of Primary
Prevention and Health Promotion)
การจัดสิง่ แวดล้อมและมนุ ษยสัมพันธ์ในชุมชน (Environmental Arrangement and
Human Relations in Community)
พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน (Behavioral Disorder in Childhood and
Adolescence)
จิตวิทยาการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม (Psychology of Group Counseling)
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารและการชักชวน (Psychology of Communication and
Persuasion)
จิตวิทยาและการเปลีย่ นแปลงทางสังคม (Psychology and Social Change)
บุคลิกภาพกับการพัฒนาสังคม (Personality and Social Development)
จิตวิทยาเด็กเกเร (Psychology of Juvenile Delinquency)
จิตวิทยาผูห้ ญิง (Psychology of Woman)
จิตวิทยาปจั ฉิมวัย (Psychology of Late Adulthood)
จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ (Psychology of Sexual Behavior)
จิตวิทยาผูช้ าย (Psychology of Man)
จิตวิทยาผูบ้ ริโภค (Consumer Psychology)
จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม (Psychology of Conflict and Negotiation)
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53) 01459478
54) 01459479

จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปญั หาในองค์การ (Psychology of Decision
Making and Problem Solving in Organizations)
จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมในการทํางาน (Environmental Psychology at Work)

13.3 การบริ หารจัดการ
- มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพือ่ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
- มีการประสานงานระหว่างอาจารย์ผูส้ อนกับภาควิชา/สาขาวิชาที่ขอใช้บริการในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนและการลงทะเบียน

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
*1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร
ภาควิชาจิตวิทยา ได้ดาํ เนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา เพือ่ “ ผลิ ตบัณฑิ ตให้มีศกั ยภาพในการทํางานด้านจิ ตวิ ทยา” ซึง่ มุง่ เน้นในการ
ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรอบรู้ มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปญั หาพืน้ ฐานทางพฤติกรรมมนุษย์
และมีมาตรฐาน มีความพร้อมในการทํางานและ/หรือการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู กว่าปริญญาตรีขน้ึ ไป
ภาควิชาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสากล
ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
โนโลกปจั จุบนั
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูท้ างจิตวิทยา
1.2.2 เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานการศึกษาและวิจยั ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
1.2.3 เพือ่ อํานวยประโยชน์ให้แก่การศึกษาแขนงวิชาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมมนุษย์
*2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มี
แผนพัฒนาปรับปรุงทีม่ รี ายละเอียดของแผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง กลยุทธ์ และดัชนีชว้ี ดั การพัฒนา
ปรับปรุง โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ดังนี้
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
1. ติดตามการเปลีย่ นแปลง
สาขาวิชาจิตวิทยาทันต่อ
และความก้าวหน้าทางวิชาการ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ ด้านจิตวิทยาทัง้ ในประเทศและ
มาตรฐานการศึกษาสากล
ระดับสากล
รวมถึงสอดคล้องต่อความ
ต้องการของสังคม
2. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์การผูใ้ ช้
บัณฑิตเพือ่ ติดตามการ
เปลีย่ นแปลงและความต้องการ
กําลังคนด้านจิตวิทยา
3. ติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. จัดการเรียนการสอนที่
1. สนับสนุนให้อาจารย์ได้
เน้นพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
เพิม่ พูนทักษะ ความรู้
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ความสามารถ ทีจ่ ะส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้
2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
อาจารย์ทป่ี รึกษา

หลักฐาน/ดัชนี ชี้วดั
1.1 เอกสารข้อกําหนด ระเบียบตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานการศึกษา
และสมาคมวิชาชีพ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เช่น สมาคมนักจิตวิทยา
คลินิก APA เป็ นต้น
2.1 รายงานผลการวิจยั สถาบัน
2.2 รายงานผลการฝึกงานของนิสติ

3.1 สถิตกิ ารจบการศึกษาและการมี
งานทํา
1.1 เอกสารขออนุมตั เิ ข้าประชุม
ฝึกอบรม หรือสัมมนา

2.1 โครงการ บาร์วแบลค
2.2 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอาจารย์ทป่ี รึกษา
2.3 จํานวนรายวิชาทีใ่ ช้การ
ประเมินผลทีเ่ น้นพัฒนาการของผูเ้ รียน
3. สนับสนุน ส่งเสริมในการมี
3.1 รายงานผลการทัศนศึกษา การดู
ส่วนร่วมในกิจกรรมทีจ่ ะนําไปสู่ งานสถานประกอบการ หรือการศึกษา
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของ
นอกสถานที่
ผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการประเมินผลที่
4.1 ผลการประเมินตนเองของ
เน้นพัฒนาการของผูเ้ รียน
อาจารย์ในรายวิชา
4.2 ผลการประเมินตนเองของนิสติ
ในรายวิชา
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
3. ปรับปรุงปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง 1. สํารวจความต้องการของ
กับการสนับสนุ นการเรียนการ นิสติ และอาจารย์ต่อความ
สอน
ต้องการใช้ทรัพยากร
จัดหาและจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ปรับปรุงปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเรียนการสอน

หลักฐาน/ดัชนี ชี้วดั
1.1 บันทึกข้อความ และการเสนอ
ขอใช้ทรัพยากร
1.2 รายการตรวจครุภณ
ั ฑ์ประจําปี
1.3 แบบเสนอการของบประมาณ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิ ภาค การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค ไม่มี
2. การดําเนิ นการหลักสูตร
2.1 วันและเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายนถึง เดือน เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.3 ปัญหาของนิ สิตแรกเข้า
- การปรับตัวด้านการเรียน และการดําเนินชีวติ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
- ภาควิชามีระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาในการดูแลนิสติ
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* โดยงบบุคลากรอยูใ่ นส่วนของงบประมาณแผ่นดินของคณะสังคมศาสตร์

2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
□ แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นสือ่ หลัก
□ แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
□ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก
□ แบบทางไกลอินเตอร์เน็ตเป็ นสือ่ หลัก
□ อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิ ตรายวิ ชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน (ถ้ามี)
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิ ต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็ นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
ไม่น้อยว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
7 หน่วยกิต
- กลุ่มมนุ ษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
- วิชาแกน
47 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะบังคับ
24 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
ไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิ ชา
(1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
01404101 วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
(General Science)
01416401 พันธุศาสตร์กบั สังคม
(Genetics and Society)
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
01355xxx ภาษาอังกฤษ
(English)
01361131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
(Thai Practical Writing)
หรือ 01999021 ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
(Thai Language for Communication)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
7 หน่วยกิต
01108101 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
(Introduction to Economics)
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
(Use of Library Resources)
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
(Contemporary Thai Society and Culture)
- กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
01387121 ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น
(Introduction to Logic)
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิ ชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
2.1 วิ ชาแกน
47 หน่วยกิต
01417111
แคลคูลสั I
(Calculus I)
01422111
หลักสถิติ I
(Principles of Statistics I)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

9( - - )
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1,1(0-2-1)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

12

01423251

สรีรวิทยาของมนุษย์
(Human Physiology)
01424111
หลักชีววิทยา
(Principles of Biology)
01459111
จิตวิทยาทัวไป
่
(General Psychology)
01459222
สรีรจิตวิทยา
(Physiological Psychology)
01459224
จิตวิทยาการเรียนรู้
(Psychology of Learning)
01459225 ** การรูส้ กึ และการรับรู้
(Sensation and Perception)
01459226
จิตวิทยาการทดลอง
(Experimental Psychology)
01459227** จิตวิทยาบุคลิกภาพ
(Psychology of Personality)
01459321
การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา
(Introduction to Psychological Test and Measurement)
01459324
แนวความคิดทางจิตวิทยา
(Viewpoints in Psychology)
01459391
สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
(Statistical Analysis in Psychological Research)
01459411
การฝึ กงาน
(Practicum)
01459491** ระเบียบวิธวี จิ ยั พืน้ ฐานทางจิตวิทยา
(Basic Research Methods in Psychology)
01459497
สัมมนา
(Seminar)
01459498
ปญั หาพิเศษ
(Special Problems)

3(2-1-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3(3-0-6)
1
1

______________________________________________

** รายวิชาปรับปรุง
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2.2 วิ ชาเฉพาะบังคับ
24 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนตามสาขาวิชาเอกต่อไปนี้
2.2.1 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาชุมชน
01459231**
จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Community Psychology)
01459332**
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Behavior Modification)
01459333**
จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3(3-0-6)
(Psychology of Counseling)
01459336**
การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Training in Community Psychology)
01459337**
แบบทดสอบจิตวิทยาในชุมชน
3(3-0-6)
(Psychological Test in Community Psychology)
3(3-0-6)
01459338**
จิตวิทยาปญั หาครอบครัว
(Family Dysfunctions)
01459431**
จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม
3(3-0-6)
(Psychology of Gender and Society)
01459432**
จิตวิทยาการป้องกันเบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
(Psychology of Primary Prevention and Health Promotion)
2.2.2 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาคลิ นิก
01459241
จิตวิทยาคลินิกเบือ้ งต้น
(Introduction to Clinical Psychology)
01459242**
จิตวิทยาอปกติเบือ้ งต้น
(Introduction to Abnormal Psychology)
01459441**
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I
(Clinical Psychological Assessment I)
01459442**
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II
(Clinical Psychological Assessment II)
01459443
จิตบําบัด
(Psychotherapy)
______________________________________________

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

** รายวิชาปรับปรุง
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01459444
01459446**
01459448

ระบบประสาทกับพฤติกรรม
(Neurological Basis of Behavior)
พฤติกรรมบําบัด
(Behavior Therapy)
การให้การปรึกษาคูส่ มรสและครอบครัว
(Marital and Family Counseling)

2.2.3 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาพัฒนาการ
01459261**
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
01459262**
จิตวิทยาเด็ก
(Child Psychology)
01459263**
จิตวิทยาวัยรุน่
(Psychology of Adolescence)
01459361**
วิธกี ารศึกษาเด็ก
(Methods of Child Study)
01459362**
การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
(Psychological Test in Developmental Psychology)
01459363**
การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก
(Developmental Enhancement for Children)
01459364**
จิตวิทยาผูใ้ หญ่
(Adulthood Psychology)
01459465**
โรคทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการมนุษย์
(Diseases Affecting Human Developmental Process)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2.4 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
01459271**
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Industrial and Organizational Psychology)
01459272
จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Managing People at Work )
01459471
จิตวิทยาผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Psychology )
______________________________________________

** รายวิชาปรับปรุง
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01459473**
01459474
01459475
01459476
01459477

จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม
(Psychology of Conflict and Negotiation)
จิตวิทยาการทํางาน
(Psychology of Work)
จิตวิทยาการฝึ กอบรมทางอุตสาหกรรม
(Psychology of Training in Industry)
การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม
(Psychological Test in Industry)
สุขภาพจิตในการทํางาน
(Mental Health at Work)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 วิ ชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
18 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนตามสาขาวิชาเอก ต่อไปนี้
2.3.1.1 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาคลิ นิก
01459231**
จิตวิทยาชุมชน
(Community Psychology)
01459261**
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
01459262**
จิตวิทยาเด็ก
(Child Psychology)
01459263**
จิตวิทยาวัยรุน่
(Psychology of Adolescence)
01459333**
จิตวิทยาการให้การปรึกษา
(Psychology of Counseling)
01459334**
กลุ่มสัมพันธ์
(Group Dynamic)
01459336**
การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
(Training in Community Psychology)
01459342
จิตวิทยาเด็กไม่พดู
(Psychology of Non-Verbal Child)
______________________________________________

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01459423
01459432**
01459433**
01459445
01459451**
01459454**
01459496

มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน
3(3-0-6)
(Human Relations at Work)
จิตวิทยาการป้องกันเบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
(Psychology of Primary Prevention and Health Promotion)
การจัดสิง่ แวดล้อมและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3(3-0-6)
(Environmental Arrangement and Human Relations in Community)
จิตเภสัชวิทยา
3(3-0-6)
(Psychopharmacology)
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารและการชักชวน
3(3-0-6)
(Psychology of Communication and Persuasion)
เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Psychology)

2.3.1.2 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาชุมชน
01459223**
สุขภาพจิต
(Mental Health)
01459232**
จิตวิทยาการเป็ นบิดามารดา
(Psychology of Parenting)
01459233**
จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์
(Psychology of Human Relationship)
01459234**
จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์
(Psychology of Human Adjustment)
01459235**
จิตพยาธิวทิ ยา
(Psychopathology)
01459331**
จิตวิทยาการแนะแนว
(Psychology of Guidance)
01459334**
กลุ่มสัมพันธ์
(Group Dynamic)
01459335**
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
(Psychology of Exceptional Children)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

______________________________________________

** รายวิชาปรับปรุง
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01459339
01459425**
01459433**
01459434**
01459435*
01459451**
01459496

จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Critical Period in Life)
จิตวิทยามนุ ษยนิยม
3(3-0-6)
(Humanistic Psychology)
การจัดสิง่ แวดล้อมและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3(3-0-6)
(Environmental Arrangement and Human Relations in Community)
พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Behavioral Disorder in Childhood and Adolescents)
จิตวิทยาการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
3(3-0-6)
(Psychology of group counseling)
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Psychology)

2.3.1.3 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาพัฒนาการ
01459232**
จิตวิทยาการเป็ นบิดามารดา
3(3-0-6)
(Psychology of Parentening)
01459264*
จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Conflict Period in Life-Span)
01459265*
จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา
3(3-0-6)
(Psychology of Language Development)
01459271**
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Industrial and Organizational Psychology)
01459332**
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Behavior Modification)
01459342
จิตวิทยาเด็กไม่พดู
3(3-0-6)
(Psychology of Non-Verbal Child)
01459365*
การให้การปรึกษาสําหรับมนุษย์ทุกช่วงวัย
3(3-0-6)
(Counseling for Human Life Span)
______________________________________________

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01459366*
01459423
01459451**
01459461**
01459462
01459463*
01459464**
01459466*
01459467*
01459496

การจัดการพฤติกรรมในเด็กและครอบครัว
3(3-0-6)
(Behavior Management in Children and Family)
มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน
3(3-0-6)
(Human Relations at Work)
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
จิตวิทยาเด็กเกเร
3(3-0-6)
(Psychology of Juvenile Delinquency)
จิตวิทยาผูห้ ญิง
3(3-0-6)
(Psychology of Woman)
จิตวิทยาปจั ฉิมวัย
3(3-0-6)
(Oldage Psychology)
จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ
3(3-0-6)
(Psychology of Sexual Behavior)
การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับวัยรุน่ ถึงปจั ฉิมวัย
3(3-0-6)
(Developmental Facilitation for Adolescence to Late Adulthood)
จิตวิทยาผูช้ าย
3(3-0-6)
(Psychology of Man)
เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Psychology)

2.3.1.4 สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
01453381
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
4(4-0-8)
(Labor Law and Social Insurance Act)
01459242
จิตวิทยาอปกติเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Abnormal Psychology)
01459273*
จิตวิทยาทัศนคติในการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Attitude at Work)
01459371*
การให้การปรึกษาในการทํางาน
3(3-0-6)
(Counseling at Work)
01459372
จิตวิทยาสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
3(3-0-6)
(Psychology for Modern Human Resource Management)
______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง
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01459373**
01459374*
01459375**
01459376*
01459377*
01459423
01459428
01459472**
01459478**
01459479
01459496

จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
(Psychology of Motivation)
จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผูน้ ํา
3(3-0-6)
(Psychology of Leadership Development)
จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Quality of Work Life Development)
จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารในองค์การ
3(3-0-6)
(Psychology of Communication in Organization)
การคัดเลือกในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
(Personnel Selection in Industrial and Organizational Psychology)
มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน
3(3-0-6)
(Human Relations at Work)
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
(Psychology of Individual Differences)
กระบวนการกลุ่มเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Group Process for Human Resource Development)
จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปญั หาในองค์การ
3(3-0-6)
(Psychology of Decision Making and Problem Solving in Organizations)
จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมในการทํางาน
3(3-0-6)
(Environmental Psychology at Work)
เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Psychology)

2.3.2 วิ ชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
ไม่น้อยกว่า
9 หน่ วยกิ ต
ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชานอกสาขาวิชา โดยเลือกเป็ นกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของอาจารย์ทป่ี รึกษาหรือหัวหน้าภาควิชา
(3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิ ต

______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
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** รายวิชาปรับปรุง

ความหมายของเลขรหัสประจําวิ ชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (459) หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยา
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชัน้ ปี
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
7
9
เลขลําดับที่ 8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาพืน้ ฐานและวิชาทัวไป
่
กลุ่มวิชาจิตวิทยาทัวไป
่
กลุ่มวิชาจิตวิทยาชุมชน
กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก
กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม
กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
กลุ่มวิชาในหมวดวิชาวิจยั เรือ่ งเฉพาะทาง สัมมนา ปญั หาพิเศษ

หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

รายวิ ชาในหลักสูตรและแผนการศึกษา
3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา
สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาชุมชน
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01108101
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01371111
การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1(1-0-2)
01424111
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01459111
จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
01460101
สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 16( - - )
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01361131
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
หรือ 01999021
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
01387121
ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01404101
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
01417111
แคลคูลสั I
3(3-0-6)
01459231
จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 19( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01422111
หลักสถิติ I
3(3-0-6)
01423251
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
01459222
สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459224
จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
01459225
การรูส้ กึ และการรับรู้
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม 22( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459226
จิตวิทยาการทดลอง
3(3-0-6)
01459227
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01459321
การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม 21( - - )
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01416401
พันธุศาสตร์กบั สังคม
3(3-0-6)
01459324
แนวความคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459333
จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3(3-0-6)
01459391
สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
รวม 21( - - )
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459332
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
01459336
การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
01459337
แบบทดสอบจิตวิทยาในชุมชน
3(3-0-6)
01459338
จิตวิทยาปญั หาครอบครัว
3(3-0-6)
01459491
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
รวม 18( - - )
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459431
จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม
3(3-0-6)
01459432
จิตวิทยาการป้องกันเบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
01459497
สัมมนา
1
01459498
ปญั หาพิเศษ
1
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
รวม 14( - - )

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
01459411
การฝึ กงาน

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
3
รวม 3
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สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาคลิ นิก
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01371111
การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1(1-0-2)
01424111
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01459111
จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
01460101
สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
01108101
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 16( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01361131
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
หรือ 01999021
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
01387121
ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01404101
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
01417111
แคลคูลสั I
3(3-0-6)
01459241
จิตวิทยาคลินิกเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 19( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01422111
หลักสถิติ I
3(3-0-6)
01423251
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
01459222
สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459224
จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
01459225
การรูส้ กึ และการรับรู้
3(3-0-6)
01459242
จิตวิทยาอปกติเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 22( - - )
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459226
จิตวิทยาการทดลอง
3(3-0-6)
01459227
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01459321
การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6( - - )
รวม 21( - - )

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01416401
พันธุศาสตร์กบั สังคม
3(3-0-6)
01459324
แนวความคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459391
สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459441
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I
3(3-0-6)
01459443
จิตบําบัด
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
รวม 21( - - )

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459442
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II
3(3-0-6)
01459444
ระบบประสาทกับพฤติกรรม
3(3-0-6)
01459446
พฤติกรรมบําบัด
3(3-0-6)
01459491
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
รวม 18( - - )
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
01459411
การฝึ กงาน

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร)
รวม

3
3
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459448
การให้การปรึกษาคูส่ มรสและครอบครัว
3(3-0-6)
01459497
สัมมนา
1
01459498
ปญั หาพิเศษ
1
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
6( - - )
รวม 14( - - )

สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาพัฒนาการ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01371111
การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1(1-0-2)
01424111
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01459111
จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
01460101
สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
01108101
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 16( - - )
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01361131
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
หรือ 01999021
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
01387121
ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01404101
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
01417111
แคลคูลสั I
3(3-0-6)
01459261
จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 19( - - )
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01422111
หลักสถิติ I
3(3-0-6)
01423251
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
01459222
สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459224
จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
01459225
การรูส้ กึ และการรับรู้
3(3-0-6)
01459262
จิตวิทยาเด็ก
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 22( - - )
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459226
จิตวิทยาการทดลอง
3(3-0-6)
01459227
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01459263
จิตวิทยาวัยรุน่
3(3-0-6)
01459321
การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
รวม 21( - - )
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01416401
พันธุศาสตร์กบั สังคม
3(3-0-6)
01459324
แนวความคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459362
การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
01459391
สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
รวม 18( - - )
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459361
วิธกี ารศึกษาเด็ก
3(3-0-6)
01459363
การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
01459364
จิตวิทยาผูใ้ หญ่
3(3-0-6)
01459491
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม 21( - - )
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459465
โรคทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการมนุษย์
3(3-0-6)
01459497
สัมมนา
1
01459498
ปญั หาพิเศษ
1
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม 14( - - )
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
01459411
การฝึ กงาน

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
3
รวม 3

สาขาวิ ชาจิ ตวิ ทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01371111
การใช้ทรัพยากรห้องสมุด
1(1-0-2)
01424111
หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
01459111
จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
01460101
สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
01108101
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 16( - - )
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01361131
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
3(3-0-6)
หรือ 01999021
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(3-0-6)
01387121
ตรรกศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01404101
วิทยาศาสตร์ทวไป
ั่
3(3-0-6)
01417111
แคลคูลสั I
3(3-0-6)
01459271
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 19( - - )

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01422111
หลักสถิติ I
3(3-0-6)
01423251
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-3-6)
01459222
สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459224
จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
01459225
การรูส้ กึ และการรับรู้
3(3-0-6)
01459272
จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทํางาน
3(3-0-6)
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม 22( - - )

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459226
จิตวิทยาการทดลอง
3(3-0-6)
01459227
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01459321
การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
6( - - )
รวม 21( - - )
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01416401
พันธุศาสตร์กบั สังคม
3(3-0-6)
01459324
แนวความคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459391
สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
01459475
จิตวิทยาการฝึ กอบรมทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
01459476
การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
3( - - )
รวม 21( - - )
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459471
จิตวิทยาผูบ้ ริโภค
3(3-0-6)
01459473
จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม
3(3-0-6)
01459491
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
6( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม 18( - - )
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459474
จิตวิทยาในการทํางาน
3(3-0-6)
01459476
สุขภาพจิตในการทํางาน
3(3-0-6)
01459497
สัมมนา
1
01459498
ปญั หาพิเศษ
1
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
3( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม 14( - - )

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ปฏิบตั กิ าร-ศึกษาด้วยตนเอง)
01459411
การฝึ กงาน
3
รวม 3
30

3.1.5 คําอธิ บายรายวิ ชา
01459101

จิตวิทยาเพือ่ ชีวติ สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Psychology for Modern Life)
การรักษาสมดุลของวิถชี วี ติ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การฝึกสมอง
การหากลยุทธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพเพือ่ การเรียน การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การ
ปรับตัวสูส่ งั คมสมัยใหม่ การรักษาความรักและความสุขในชีวติ สมัยใหม่ และการเป็ นพลเมืองดี
ในโลกสมัยใหม่
Balancing life style for healthy living, understanding and controlling emotion,
exercising brain, finding effective strategy for studying, enhancing self esteem,
adjusting to modern society, keeping love and happiness in modern life, and being a
good citizen in modern world.

01459111

จิตวิทยาทัวไป
่
3(3-0-6)
(General Psychology)
พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ วิธกี ารศึกษา
ทางจิตวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม
พฤติกรรมของอินทรียใ์ นรูปของการรับรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ การจูงใจ สติปญั ญา การเรียนรู้
และความสามารถ ต่าง ๆ
Behavior and causes of human behavior in natural setting. Psychological methods,
growth and development, influence of heredity and environment, behavior of organism
in term of perception, personality, emotion, motivation, intelligence, learning and
various ability.
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01459222

สรีรจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Physiological Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459111
การศึกษาบทบาทของระบบประสาท และการทํางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ในการ
ประยุกต์ใช้เพือ่ เข้าใจพฤติกรรม การรับรู้ การคิดการเข้าใจ กระบวนการจํา แรงจูงใจ การ
เรียนรู้ อารมณ์ พัฒนาการและบุคลิกภาพ การศึกษาสภาวะของสมองและร่างกายในขณะที่
บุคคลหลับและกระบวนการทางจิตใจ เช่น ความฝนั
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.

01459223**

สุขภาพจิต
3(3-0-6)
(Mental Health)
นิยาม ความสําคัญ และความเป็ นมาของสุขภาพจิต ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสุขภาพจิต
สาเหตุของการเกิดปญั หาสุขภาพจิต ลักษณะและชนิดของปญั หาทางสุขภาพจิต กระบวนการ
ปรับตัวและกลไกการป้องกันตนเอง การป้องกัน การส่งเสริม และการฟื้นฟูสขุ ภาพจิต
Definitions, importance, and background of mental health; factors affecting to
mental health; causes of mental health problems; characteristics and types of mental
health problems; processes of adjustment and defense mechanism; prevention,
promotion and rehabilitation of mental health.

01459224

จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
(Psychology of Learning)
พืน้ ฐาน : 01459111
ทฤษฎีการเรียนรู้ ผลงานวิจยั ผลการทดลองรวมทัง้ การประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที่
Theories of learning, Research and experimental findings, Applications are
included. Field trip required.

______________________________________________
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01459225**

การรูส้ กึ และการรับรู้
3(3-0-6)
(Sensation and Perception)
พืน้ ฐาน 01459111
ทฤษฎีการรับรู้ สภาพทางสรีระทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการรูส้ กึ และการรับรูป้ จั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการรูส้ กึ และการรับรู้
Theories of perception. Physiological aspects related to sensory and perceptual
processes. Factors affecting sensation and perception.

01459226

จิตวิทยาการทดลอง
3(3-0-6)
(Experimental Psychology )
พืน้ ฐาน : 01459111
การออกแบบและวางแผนการทดลองขัน้ ต้น การปฏิบตั กิ ารและการเขียนรายงานการ
ทดลองทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ การจูงใจ การเรียนรู้ และอื่นๆ
Basic experimental designs. Practice and report writing in psychological
experiments such as perception, motivation, learning and etc.

01459227**

จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Psychology of Personality)
ความหมาย พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ ทฤษฎีลกั ษณะนิสยั ทฤษฎีการรูค้ ดิ ทฤษฎีมนุษยนิยม จิตวิทยาเชิงบวก และ
ทฤษฎีการเรียนรู้
Meaning and the development of personality, factors affecting personality
development, psychoanalytic theory, trait theory, cognitive theory, humanistic theory,
positive psychology, and learning theory.
01459231** จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Community Psychology)
ความเป็ นมาและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน โครงสร้างของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับสิง่ แวดล้อม ผลกระทบทางจิตสังคมต่อพฤติกรรมของบุคคลและชุมชน การส่งเสริมทักษะ
ความสามารถ และเสริมสร้างอํานาจสําหรับการเปลีย่ นแปลงสังคม
History and theories in community psychology. The structures of community.
Relationship between man and environment. Psychosocial impact on human behaviors
and community. Enhancing skills, ability and empowerment for social change.
____________________________________________
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01459232**

จิตวิทยาการเป็ นบิดามารดา
3(3-0-6)
(Psychology of Parenting)
การเป็ นบิดา มารดาทีด่ ี การให้ความรูใ้ นการเป็ นบิดา มารดา แนวคิดทางจิตวิทยาในการ
อบรมเลีย้ งดูเด็ก ตัง้ แต่วยั ทารกจนถึงวัยรุน่
Good parenting. Parent education. Psychological concepts in raising offspring
form infancy to adolescence.

01459233**

จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์
3(3-0-6)
(Psychology of Human Relationship)
ความฉลาดทางอารมณ์ในความสัมพันธ์ การสร้างคุณสมบัตทิ ด่ี แี ละการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ี
ดีในรูปแบบต่างๆ
Emotional Intelligence in relationship. Creating various types of good qualities and
developing good relationship in various types.

01459234**

จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์
3(3-0-6)
(Psychology of Human Adjustment)
จิตวิทยาในการเข้าใจความเป็ นตนเอง การสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี การสร้าง
คุณสมบัตทิ ด่ี เี พือ่ การปรับตัวอย่างมีความสุข
Psychology for self-understanding. Creating good physical and mental health.
Creating good qualities for adjustment that brings happiness.

01459235 ** จิตพยาธิวทิ ยา
3(3-0-6)
(Psychopathology)
พืน้ ฐาน : 01459111
แนวคิด วิวฒ
ั นาการของการศึกษาทางจิตพยาธิวทิ ยา การจําแนกจิตพยาธิสภาพ ลักษณะ
ทางคลินิก สาเหตุและอาการของจิตพยาธิสภาพ วิธกี ารป้องกันและรักษาจิตพยาธิสภาพ ใน
งานจิตเวชชุมชน
Concepts, evolution of psychopathological study. Classification of psychopathy.
Clinical characteristics, causes and symptoms of psychopathy. Methods of prevention
and treatment of psychopathy in community psychiatric work.
______________________________________________
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01459241

จิตวิทยาคลินิกเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Clinical Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459111
แนวคิดทางจิตวิทยาคลินิก ประวัตแิ ละลักษณะความแตกต่างของจิตวิทยาคลินิกจาก
จิตวิทยาสาขาอื่น หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของนักจิตวิทยาคลินิก จรรยาบรรณของ
นักจิตวิทยาคลินิกและสิทธิผปู้ ว่ ยจิตเวช วิธกี ารตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาและการปฏิบตั งิ าน
กับบุคคลปกติและบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางจิตใจ 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. Psychological assessment and the application
with normal and psychiatric patients. Field trip required.

01459242**

จิตวิทยาอปกติเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Abnormal Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459111
พฤติกรรมอปกติต่างๆ ศึกษาถึงสาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Abnormal behaviors. Study of causes, symptoms, prevention and treatments.
Field trip required.

01459261**

จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
(Developmental Psychology)
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย์ ตัง้ แต่เริม่ ปฏิสนธิจนกระทัง่
เข้าสูว่ ยั ชรา
Related theories in developmental psychology, human development from
fertilization to old age.

01459262**

จิตวิทยาเด็ก
3(3-0-6)
(Child Psychology)
ทฤษฎี พฤติกรรมและการเจริญเติบโตของพัฒนาการเด็กตัง้ แต่เริม่ ปฏิสนธิจนกระทังย่
่ าง
เข้าสูว่ ยั รุน่ อิทธิพลของปจั จัยพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ทีม่ บี ทบาทต่อพฤติกรรมของ
เด็ก
Theories, behaviors and growth of child development from fertilization to
adolescence, effects of heredity and environmental factors upon child behaviors.

______________________________________________
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01459263

จิตวิทยาวัยรุน่
3(3-0-6)
(Psychology of Adolescence)
ศึกษาพฤติกรรมและความเจริญเติบโตของเด็กตัง้ แต่เริม่ เข้าสูว่ ยั รุน่ จนกระทังสิ
่ น้ สุดวัยรุ่น
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นปญั หาของเด็กวัยรุน่ พร้อมทัง้ วิธปี ้ องกันแก้ไข
Study of growth and behavior of adolescence. Problemed behavior of adolescence,
prevention and treatment.
01459264* จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย
3(3–0–6)
(Psychology Conflict in Life Span)
ทฤษฎีพฒ
ั นาการและพฤติกรรมของมนุษย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับความขัดแย้งในทุกช่วงวัย การ
เผชิญความขัดแย้งและรูปแบบของการจัดการความขัดแย้งในบริบทต่าง ๆ
Theory of human development and human behavior related to conflict in life span,
confrontation to conflict and conflict management styles in each specific contexts.
01459265* จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา
3(3-0-6)
(Psychology of Language Development)
พัฒนาการทางจิตวิทยาของการได้มาซึง่ ภาษาและการสร้างภาษา พืน้ ฐานทางชีววิทยา
ของพัฒนาการทางภาษา การเรียนรูเ้ สียง คํา โครงสร้างของภาษา เพือ่ พัฒนาสูก่ ารใช้ภาษาใน
การสือ่ สาร
Psychological development of language creation and acquisition. Biological bases
of language development: learning the sound, words and structure of language for
developing toward language communication.
01459271** จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Industrial and Organizational Psychology)
ความหมายและประวัตจิ ติ วิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร การทดสอบทางจิตวิทยา การวิเคราะห์งาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม ภาวะผูน้ ํา แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน องค์การ ความเครียดในการ
ทํางาน จิตวิทยาวิศวกรรม และจิตวิทยาผูบ้ ริโภค
Meaning and history of industrial and organizational psychology, individual
differences, recruitment and personnel selection, psychological testing, job analysis,
performance appraisal, training, leadership, motivation and job satisfaction,
organization, stress at work, engineering psychology, and consumer psychology.
______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
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01459272

จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Managing People at Work)
แนวคิดทางจิตวิทยาเพือ่ การจัดการบุคคลในการทํางาน การจัดบุคคลในด้านการวางแผน
การอํานวยการ การจัดสรรบุคลากร การชักนํา การจูงใจ และการควบคุมเทคนิคในการจัดการ
บุคคลในยุคปจั จุบนั
Concept of psychology for managing people at work. Managing people in the
planning function, staffing function, organizing function, leading and motivating function
and controlling function. The present’s technique of managing people.
3(3-0-6)
01459273* จิตวิทยาทัศนคติในการทํางาน
(Psychology of Attitude at Work)
ความหมายและลักษณะของทัศนคติ การปลูกฝงั และการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ทัศนคติกบั
พฤติกรรมการทํางาน การวัดทัศนคติ
Meaning and aspects of attitudes. Cultivating and changing of attitudes. Attitudes
and work behavior. Measurement of attitudes.
01459321

การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา

3(3-0-6)

(Introduction to Psychological Testing and Measurement)
พืน้ ฐาน : 01459111
ความรูเ้ บือ้ งต้นในการวัดผล และการทดสอบทางจิตวิทยา
An introduction to psychological testing and measurement.
01459324

แนวความคิดทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Viewpoints in Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459111
แนวคิดของนักจิตวิทยาปจั จุบนั ในการจัดระบบข้อเท็จจริง ประวัตคิ วามเป็ นมา
ของแนวคิดต่างๆ จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
Concepts of current psychologists about facts system management. History of
various concepts. Ethics of professional psychologists.
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01459331**

จิตวิทยาการแนะแนว
3(3-0-6)
(Psychology of Guidance)
นิยาม ปรัชญา หลักการ และความสําคัญของการแนะแนว ขอบข่ายของการแนะแนว
กิจกรรม และการบริการด้านต่าง ๆ ของการแนะแนว การบริหารงานแนะแนว บุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับการแนะแนวปญั หาและอุปสรรคในการให้บริการแนะแนวและการประเมินผล
กิจกรรมแนะแนว
Definition, philosophy, principles and importance of guidance; scope of guidance,
activities and various types of guidance service; administration of guidance; personnel
related to guidance; problems and obstacles in guidance services and evaluation of
guidance activities.

01459332 ** จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Behavior Modification)
พืน้ ฐาน : 01459111
ธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ ปญั หาพฤติกรรม และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎี
และหลักการเรียนรูใ้ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เทคนิคในการปรับพฤติกรรม การ
ประยุกต์ใช้หลักการปรับพฤติกรรมในชีวติ ประจําวัน และการปฏิบตั งิ านด้านจิตวิทยา และ
จรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการปรับพฤติกรรม
Nature of human behaviors; behavior problems and difference of human; theories
and learning principles in behavior change; techniques in behavior modification;
application of behavior modification principles to daily life and working in psychology
field and code of ethics in practitioners related to behavior modification.
01459333**

จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3(3-0-6)
(Psychology of Counseling)
พืน้ ฐาน : 01459111
นิยาม ความสําคัญ หลักการ และรูปแบบของการให้การปรึกษา องค์ประกอบของการให้
การปรึกษา บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะ และจรรยาบรรณของผูใ้ ห้การปรึกษา กระบวนการ
เทคนิค และทฤษฎีการให้การปรึกษา
Definitions, importance, principles and types of counseling; components of
counseling; roles, functions, characteristics and code of ethics of counselors. Process,
techniques and theories of counseling.
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01459334**

กลุ่มสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Group Dynamic)
แนวคิดเกีย่ วกับกลุ่มสัมพันธ์ ทฤษฎีกลุ่ม เทคนิคกลุ่ม และการใช้กลุ่มเพือ่ การป้องกัน
แก้ไขและการบําบัดรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of group dynamic, group theory, group technique and group as a mean
for prevention and treatment. Field trip required.

01459335**

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
(Psychology of Exceptional Children)
การป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติในเด็กพืน้ ฐานทางจิตวิทยาของเด็กพิเศษ ประเภทต่าง ๆ
และการให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษและครอบครัว
Prevention of abnormality in children, basic psychology of exceptional children in
various types and supports for exceptional children and families.

01459336**

การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Training in Community Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459111
แนวคิด ความหมายการฝึกอบรมและความสําคัญของการฝึกอบรมสําหรับนักจิตวิทยา
ชุมชน การวัดความจําเป็ นในการฝึกอบรม พฤติกรรมมนุษย์ในการฝึกอบรม กระบวนการและ
การจัดการฝึ กอบรม เทคนิคทีใ่ ช้การฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการฝึ กอบรม และลักษณะการเป็ นวิทยากรทีด่ ี การประยุกต์การฝึกอบรมทาง
จิตวิทยาในชุมชน
Concepts and definition of training and importance of training for community
psychologists. Need assessment for training, human behaviors in training. Training
processes and management, techniques used in training, training curriculum design,
training evaluation, and characteristics of the good trainer. Applications of
psychological training in community.

______________________________________________
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01459337**

แบบทดสอบจิตวิทยาในชุมชน
3(3-0-6)
(Psychological Test in Community Psychology)
การประยุกต์แบบทดสอบทางจิตวิทยาในชุมชน การทดสอบคัดกรองปญั หาพฤติกรรม
และการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิตของบุคคลทีม่ ปี ญั หาในชุมชน การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางจิตวิทยาเพือ่ ป้องกันพยาธิสภาพทางจิตและช่วยเหลือบุคคลในชุมชน
Applications of psychological tests in community. Screening test for behavioral
problems and psychopathological diagnosis of individual with problems in community.
An analysis of the results from psychometric measurement in order to prevent
psychopathology and treat individual in community.

จิตวิทยาปญั หาครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Dysfunctions)
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การ
ติดต่อสือ่ สารในครอบครัวและการใช้อาํ นาจในครอบครัว ปญั หาของบุคคล ปญั หา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปญั หาสังคม ซึง่ พัฒนาขึน้ มาจากปญั หาชีวติ ในครอบครัว การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปญั หาครอบครัว ปญั หาชีวติ สมรส การหย่าร้าง ปญั หาความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคม
Concepts and theories in family psychology, family relationship, family
communication and family power. Personal, interpersonal, and social problems
developed from family life problems. Analysis of the relationship between family
problems, marital distress problems, divorce, family problems violence and social
problems.
01459339
จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Critical Period in Life)
การวิเคราะห์ดา้ นสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปจั จัยทางร่างกายและจิตใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
กระบวนการการพัฒนาในแต่ละช่วงชีวติ บุคลิกภาพ การรูค้ ดิ และการปรับตัวในแต่ละขัน้ ของ
ชีวติ
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.
01459338**
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01459342

จิตวิทยาเด็กไม่พดู
3(3-0-6)
(Psychology of Non-Verbal Child)
พืน้ ฐาน : 01459111
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับศาสตร์การพูดและการได้ยนิ กระบวนการสือ่ ความหมาย การ
พัฒนาการทางภาษาและการพูด ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางภาษาและบุคลิกภาพ
สาเหตุทท่ี าํ ให้เด็กไม่พดู การทดสอบภาษา และการพูดของเด็กทีม่ ปี ญั หาทางอารมณ์ การ
แก้ไขและการป้องกัน
Introduction to speech and hearing sciences; communication process; speech and
language development; relationship between language and personality development;
characteristics of non-verbal child and their causes; speech and language evaluation for
emotionally disturbed child, speech therapy and prevention.

01459361

วิธกี ารศึกษาเด็ก
3(3-0-6)
(Methods of Child Study)
พืน้ ฐาน : 0159262
ธีการศึกษาเด็กแบบต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจพฤติกรรมและลักษณะพัฒนาการของเด็กในแต่
ละช่วงวัยของเด็ก
Methords for child study for understanding in child behavior, developmental
characteristics of children in each stage.

01459362

การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Psychological Testing in Developmental Psychological)
พืน้ ฐาน : 01459261
ทฤษฎีและการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตรวจวัดพัฒนาการมนุษย์ในวัยต่างๆ มีการศึกษานอก
สถานที่
Theories and practices in psychological test in human development for various age. Field trip.

01459363**

การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
(Developmental Enhancement for Children)
พืน้ ฐาน : 01459261
แนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการเพือ่ การส่งเสริมพัฒนาการตัง้ แต่ในครรภ์ วัยทารก วัยเด็ก
ตอนต้น และวัยเด็กตอนกลาง
Concepts of developmental psychology for developmental enhancement from
prenatal period, infancy, early childhood and middle childhood.
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01459364**

จิตวิทยาผูใ้ หญ่
3(3-0-6)
(Adulthood Psychology)
ทฤษฎีพฒ
ั นาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผูใ้ หญ่ การเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกายและ
จิตใจ การประกอบอาชีพ การปรับตัว ปญั หาและสุขภาพจิต มีการศึกษานอกสถานที่
Developmental theories and behavior of adulthood. Physiological and
psychological change, occupation, adjustment, problem and mental health. Field trip
required.
01459365* การให้การปรึกษาสําหรับมนุษย์ทุกช่วงวัย
3(3-0-6)
(Counseling for Human Life Span)
.
หลักการและทฤษฎีการให้การปรึกษา วิธกี ารและกระบวนการของการให้การปรึกษา การ
ประยุกต์การให้การปรึกษาสําหรับมนุษย์ทุกช่วงวัย
Principles and theories of counseling. Methods and counseling process. Applying
counseling for human life span.
01459366* การจัดการพฤติกรรมในเด็กและครอบครัว
3(3-0-6)
(Behavior Management in children and family)
ประยุกต์หลักการพืน้ ฐานการปรับพฤติกรรมเพือ่ ใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมเด็กและ
ครอบครัว การป้องกันและจัดการพฤติกรรมปญั หาในเด็กและครอบครัว การประเมินพฤติกรรม
เด็ก การออกแบบประเมินแผนการช่วยเหลือรายบุคคลทีส่ อดคล้องกับแนวการช่วยเหลือ
พฤติกรรมเชิงบวก มีการศึกษานอกสถานที่
Application of basic principles of behavior modification for managing children and family's
behaviors. Preventing and dealing with behavior problems in children and family. Evaluating
children's behaviors and designing individualized intervention plans, consistent with the positive
behavioral intervention approach. Field trip required.
01459371* การให้การปรึกษาในการทํางาน
3(3-0-6)
(Counseling at Work)
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการให้การปรึกษา กระบวนการและเทคนิคการให้การปรึกษา
ทักษะในการให้การปรึกษา การให้การปรึกษาพนักงานในสถานทีท่ าํ งาน
Concepts and theories of counseling, process and techniques of counseling,
counseling skills. Employee counseling in workplace.
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01459372

จิตวิทยาสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่
3(3-0-6)
(Psychology for Modern Human Resource Management)
แนวคิดและความสําคัญของจิตวิทยาเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่ ระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุ ษย์ จิตวิทยาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปสูอ่ งค์การทีเ่ ป็ นเลิศ จิตวิทยา
เพือ่ การพัฒนาสถานทีท่ าํ งานทีม่ คี วามสุข เครือ่ งมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่ สมรรถนะ
หลักของทรัพยากรมนุ ษย์ยคุ ใหม่ การประยุกต์จติ วิทยาเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรม
และการวิจยั ในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Concept and importance of psychology for modern human resource management.
Human resource management system. Psychology and human resource management
for an excellent organization. Psychology for development. Happy workplace. Modern
human resource management tools. Core competencies of modern human resources.
Application of psychology for human resource management. Ethics and research in
induastrial and organizational psychology for human resource management.

01459373**

จิตวิทยาการจูงใจ
3(3-0-6)
(Psychology of Motivation)
พืน้ ฐาน : 01459111
แนวคิดเพือ่ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการจูงใจ แรงบันดาลใจ ทฤษฎีการจูงใจ
สิง่ จูงใจ และความพึงพอใจงานการประยุกต์ทฤษฎีการจูงใจConcepts relevant to understand
Concepts relevant to understand human behavior, motivation processes,
inspiration, theories of motivation, incentives and job satisfaction. Application of
motivation theories.

01459374*

จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผูน้ ํา
(Psychology of Leadership Development)

3(3-0-6)
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แนวคิดสมัยใหม่เกีย่ วกับภาวะผูน้ ํา ทฤษฎีภาวะผูน้ ํา แนวคิดในการพัฒนาภาวะผูน้ ํา เทคนิค
ทางจิตวิทยาสําหรับการพัฒนาภาวะผูน้ ํา การพัฒนาคุณลักษณะ ขีดความสามารถและทักษะของ
ผูน้ ํา
Modern concept of leadership, theories of leadership, concepts of leadership
development, psychological techniques for leadership development, developing
leadership traits, competencies and skills.
______________________________________________
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01459375** จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
6)
(Psychology for Quality of Work Life Development)

3(3-0-

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ และคุณภาพชีวติ ในการทํางาน การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
Concepts and psychological theories of quality of life and quality of work life.
Improvement, improvement of quality of work life.
01459376*

จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารในองค์การ
3(3-0-6)
(Psychology of communication in organization)
แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการติดต่อสือ่ สาร หน้าทีข่ องการติดต่อสือ่ สารในองค์การ
ระดับของการติดต่อสือ่ สาร ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับข้องกับการติดต่อสือ่ สาร เครือข่ายการติดต่อสือ่ สาร
การประเมินการติดต่อสือ่ สารและการเพิม่ ประสิทธิภาพของการติดต่อสือ่ สารในองค์การ
Concepts of communication process. Functions of communication in organization.
Levels of communication. Factors concerning communication. Communication network.
Communication assessment and improving effectiveness of communication in organization.

01459377*

การคัดเลือกในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
(Personnel Selection in Industrial and Organizational Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459271
การสัมภาษณ์และเทคนิคอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน การบรรจุ การคัดเลือกและการ
เลื่อนตําแหน่ง
Interview and other techniques relating to evaluation, placement, selection, and
promotion.
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______________________________________________

* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

01459391

01459411

01459423

สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Statistical Analysis in Psychological Research)
พืน้ ฐาน : 01422111
ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และสถิติ ลักษณะทัวไปของการ
่
วิจยั การสุม่ ตัวอย่าง วิธกี ารเก็บข้อมูล ปญั หาการวิจยั และประเภทการวิจยั การตัง้ สมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างและความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ
The meaning of technical terms in research and statistics. General aspects of
research. Method of sampling, method of data collection, research problems, typology
of research, hypothesis formation, hypothesis test, analysis of differences, and various
types of correlations.
การฝึ กงาน
3
(Practicum)
ฝึ กงานทางจิตวิทยาตามทีก่ าํ หนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา
Practicum in psychological field work according to each division.
มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน
3(3-0-6)
(Human Relations at Work)
แนวคิดเกีย่ วกับมนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน พฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจในการทํางาน
กลุ่มในองค์การ ภาวะผูน้ ํา การติดต่อสือ่ สารในองค์การ การบริหารความขัดแย้ง บรรยากาศ
และวัฒนธรรมองค์การ
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Concept of human relation at work, individual behavior, motivation at work,
grouping organization, leadership, communication in organizations, conflict
management, climate and organization culture.
01459425**

จิตวิทยามนุ ษยนิยม
3(3-0-6)
(Humanistic Psychology)
หลักการของจิตวิทยามนุษยนิยมในการพัฒนาความเป็ นมนุษย์ทด่ี ขี น้ึ
และการใช้ชวี ติ
อย่างมีความสุข
Concepts of humanistic psychology to develop better human beings and live
happy life.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459426

จิตวิทยาสิง่ แวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Psychology)
ผลงานการศึกษาค้นคว้าและวิจยั เกีย่ วกับการเรียนรูจ้ ติ วิทยาสังคม และสิง่ แวดล้อมซึง่ จะมี
ผลต่อพฤติกรรมของอินทรียแ์ ละผลกระทบ หรือการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเมือ่ สิง่ แวดล้อมถูก
ทําลายหรือเปลีย่ นแปลงไป หลักและทฤษฎีของพฤติกรรมทีส่ ามารถทําให้มนุษย์มชี วี ติ รอด มี
การศึกษานอกสถานที่
Researches in learning, social psychology and environment affecting human
behavior. Change according to environmental change. Principle and theory of behavior
for human to adapt themselves. Field trip required.
01459427
จิตวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Psychology)
การนําทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน สังคม ครอบครัว และ
ส่วนตัว เพือ่ ให้เกิดชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึง้ ในเรือ่ งบุคลิกภาพ การสือ่ สาร
ภาวะผูน้ ํา การบริหารข้อขัดแย้ง 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.
01459428
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
3(3-0-6)
(Psychology of Individual Differences)
พืน้ ฐาน : 01459111
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จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล ในมุมมองของกระบวนการศึกษาและวิธกี ารวิจยั
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรือ่ งของพัฒนาการ พันธุกรรม เพศ เชาวน์ปญั ญา ความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ชุมชนและสังคม พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ และผลของ
นวัตกรรม
Psychology of individual differences in the perspective of the study process and
research methodology. Individual differences in development, heredity, gender,
intelligence, creative thinking, personality, community and society, behavior of person
in organization and effect of innovation.

01459431**

จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม
3(3-0-6)
(Psychology of Gender and Society)
การพัฒนาความเป็ นชายหญิงตามทฤษฎีจติ วิทยา ความเป็ นชายหญิงการใช้ชวี ติ และปญั หาสังคม
Gender development according to psychological theories. Gender, social life and
social problems.
01459432** จิตวิทยาการป้องกันเบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
(Psychology of Primary Prevention and Health Promotion)
หลักการในการป้องกันเบือ้ งต้นและการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและเป้าหมายในการ
ป้องกันเบือ้ งต้นของปญั หาสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรม ความเครียด
และการจัดการกับความเครียด สาเหตุและปญั หาของความผิดปกติทางพฤติกรรม การปรับวิถี
ชีวติ ของกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในช่วงวัยต่างๆ การสนับสนุน
ทางสังคมเครือข่ายทางสังคมและการป้องกันปญั หาสุขภาพ การเขียนและการประเมินโครงการ
Principles of primary prevention and health promotion. Policy and goals for a basic
prevention of health problems. Relationship between health and behavior. Stress and stress
management. Causes and problems of abnormal behaviors. Life style adjustment for high risk
groups. Prevention and promotion of mental health across life span. Social support, social
network and prevention of health problems. Writing and evaluation of the project.
01459433 ** การจัดสิง่ แวดล้อมและมนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3(3-0-6)
(Environmental Arrangement and Human Relations in Community)
47

พืน้ ฐาน : 01459111
พฤติกรรมของมนุ ษย์ในระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมและปญั หาสิง่ แวดล้อมในชุมชน
หลักการจัดการสิง่ แวดล้อม การประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสําหรับการจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่
ชุมชน การจัดการสิง่ แวดล้อมให้มศี กั ยภาพแบบยังยื
่ นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชน มนุษยสัมพันธ์กบั การจัดการ
สิง่ แวดล้อม และการจัดการความขัดแย้งในชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Human behaviors in ecological system and environment, and environment problems in
community. Principle of environmental arrangement, application of psychological concepts for
environmental arrangement for community, environmental arrangement for sustainable potential
by sufficiency economy concept. People participation and environmental arrangement in
community, human relations and environmental arrangement, and conflict resolution in
community. Field trip required.
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459434**

พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Behavioral Disorder in Childhood and Adolescents)
ชนิดของพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ สาเหตุ การวินิจฉัย และ การรักษาแบบต่างๆ
The categories of abnormal behaviors. Various causes, analysis, and treatment.

01459435*

จิตวิทยาการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
3(3-0-6)
(Psychology of Group Counseling)
พืน้ ฐาน : 01459333, 01459365, 01459371
ความหมาย หลักการ ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
เทคนิคและกระบวนการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม บทบาทและหน้าทีข่ องผูน้ ํากลุ่ม ประเภทต่างๆ
ของสมาชิกกลุ่ม จรรยาบรรณในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
Meaning, principles importance and objective of group counseling. Techniques and
process of group counseling. Roles and functions of group leader. Various types of
group members. Code of ethics in group counseling.

01459441**

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I
3(3-0-6)
(Clinical Psychological Assessment I)
พืน้ ฐาน : 01459242
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแบบ ออฟเจคทีฟ
กับบุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิต การวางแผนทางการรักษา และการป้องกัน
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Theories and practices in clinical psychology assessment using projective tests
with psychiatric patients, therapeutic planning and prevention.
01459442**

การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II
3(3-0-6)
(Clinical Psychological Assessment II)
พืน้ ฐาน : 01459441
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกแบบโปรเจคทีฟกับ
บุคคลทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิต การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการป้องกัน
Theories and practices in clinical Psychology assessment using projective tests
with psychiatric patients, therapeutic planning and prevention.

_____________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

01459443

จิตบําบัด
3(3-0-6)
(Psychotherapy)
พืน้ ฐาน : 01459224
ทฤษฎี หลักการและวิธกี ารบําบัดทางจิตชนิดต่างๆ กับบุคคลทีม่ ปี ญั หาทางสุขภาพจิตทัง้
ทีเ่ ป็ นรายบุคคล และเป็ นกลุ่ม มีการศึกษานอกสถานที่
Theory and variety of psychotherapeutic methods with psychiatric patients for both
individual and group. Field trip required.

01459444

ระบบประสาทกับพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Neurological Basis of Behavior)
พืน้ ฐาน : 01459222
ระบบประสาททีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์ โรคต่าง ๆ ทางระบบประสาท การ
ตรวจสอบสภาพทางร่างกายและจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานของระบบประสาท มุมมองทาง
จิตวิทยาเกีย่ วกับความผิดปกติของสมองและการตรวจวินิจฉัยทางประสาทจิตวิทยา
Neuroanatomy of behavior; neurological diseases; neurological investigation and
mental conditions relating with nervous system. Psychological viewpoint about
abnormal in brain and neuropsychological assessment.

01459445

จิตเภสัชวิทยา
(Psychopharmacology)

3(3-0-6)
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ประวัตแิ ละการจัดระบบยาทีใ่ ช้ทางจิตเวช ความหมายของคําต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับยา ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับยา ทีใ่ ช้รกั ษาโรคทางจิตเวช ยาและสารเสพติดทีม่ ผี ลเกีย่ วข้องกับระบบ
ประสาท อารมณ์ ความรูส้ กึ และความคิด
The origin of psychopharmacology and classification of psychotropic agents; the
meaning and knowledge, understanding about psychotropic drugs, and substances of
effect to neurological system, emotion, feeling, and thought.

01459446**

พฤติกรรมบําบัด
3(3-0-6)
(Behavior Therapy)
พืน้ ฐาน : 01459224
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ทเ่ี กิดจากการเรียนรู้ การนําหลักของทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละ
ทฤษฎีการรูค้ ดิ มาแก้ไขพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูใ้ หม่ การสาธิตและการฝึกการ
ผ่อนคลาย
Study of human behaviors based on learning theories. Applying learning and
cognitive theories to modify the abnormal behavior for new learning, demonstration and
relaxation training.

01459448

การให้การปรึกษาคูส่ มรสและครอบครัว
3(3-0-6)
(Marital and Family Counseling)
พืน้ ฐาน : 01459241
ปญั หาทีค่ สู่ มรสและครอบครัวเผชิญในปจั จุบนั แนวคิดและทฤษฎีทผ่ี ใู้ ห้การปรึกษา
สามารถนํามาใช้ในการให้การปรึกษา เทคนิคทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
Present problems faced by marriage couples and families. Concepts and theories
that the counselor can use in helping clients deal with these problems emergent
techniques today.
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01459451**

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
แนวคิดและวิธที างจิตวิทยาสังคม ตัวตน การรูค้ ดิ ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทัศนคติและการโน้มน้าว พฤติกรรมกลุ่ม เชือ้ ชาติ เพศ และวัฒนธรรม การประยุกต์จติ วิทยา
สังคมในการทํางาน
Concepts and method of social psychology. Self, social cognition, interpersonal
relations, attitude and persuasion, group behavior, race, sex, culture, applications of
social psychology in workplace.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459454**

จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารและการชักชวน
3(3-0-6)
(Psychology of Communication and Persuasion)
จิตวิทยาทีว่ า่ ด้วยพัฒนาการทางภาษา การใช้ภาษา ถ้อยคําและภาษาท่าทางในการ
ติดต่อสือ่ สาร โครงสร้างและรูปแบบของการติดต่อสือ่ สาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์และ
การชักชวน กระบวนความรูท้ างจิตวิทยาทีเ่ สริมสร้างประสิทธิภาพในการสือ่ สารและการ
ชักชวน
Psychology on development of language. Usage of language, word, and gesture
language in communication. Structure and forms of communications, advertisement,
public relations, and persuasion. Psychological learning created the efficiency in
communication and persuasion.

01459457

จิตวิทยาและการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
3(3-0-6)
(Psychology and Social Change)
ปจั จัยทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม การยอมรับและการปฏิเสธการเปลีย่ นแปลงทางสังคม พัฒนาการของพฤติกรรม
บุคคลและพฤติกรรมกลุ่มอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
Psychological factors related to social and cultural changes. Acceptance and
Rejection of social change. Development of individual behavior and group behavior
due to social.
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01459458

บุคลิกภาพกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Personality and Social Development)
ความเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทและสถานภาพของบุคคลในสังคม บุคลิกภาพและจิตลักษณะ
ต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และจริยธรรมการพัฒนา
บุคลิกภาพให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคม
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.

______________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459461**

จิตวิทยาเด็กเกเร
3(3-0-6)
(Psychology of Juvenile Delinquency)
ทฤษฎีและพฤติกรรมของวัยรุน่ ทีเ่ ป็ นปญั หาในสังคม เน้นเฉพาะการศึกษาวัยรุน่ ทีก่ ระทํา
ผิดกฎหมาย พฤติกรรมก้าวร้าว และพฤติกรรมต่อต้านสังคมอันเป็ นสาเหตุของการกระทําผิด
กฎหมาย บทบาทของนักจิตวิทยาและกระบวนการในการดําเนินการกับเด็กทีก่ ระทําผิด
กฎหมาย การป้องกันและการแก้ไขเด็กทีก่ ระทําผิดกฎหมาย มีการศึกษานอกสถานที่
Theories and behaviors of adolescence in social problems, emphasizing on
juvenile delinquency, aggressive behavior and anti-social behavior causing
delinquency. Psychologist role and processes to work with juvenile delinquency.
Intervention and prevention for juvenile delinquency. Field trip required.

01459462

จิตวิทยาผูห้ ญิง
3(3-0-6)
(Psychology of Woman)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาผูห้ ญิง ความแตกต่างระหว่างเพศ
ธรรมชาติของผูห้ ญิงโดยเน้นถึงด้านสรีรวิทยา การเปลีย่ นแปลงของร่างกายในช่วงชีวติ ต่างๆ
ตัง้ แต่เด็ก วัยรุน่ วัยผูใ้ หญ่ วัยชรา ปญั หาและสุขภาพจิตของผูห้ ญิง
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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.
จิตวิทยาปจั ฉิมวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Late Adulthood)
พืน้ ฐาน : 01459111
ทฤษฎีพฒ
ั นาการและพฤติกรรมของบุคคลปจั ฉิมวัย การศึกษาการเปลีย่ นแปลงด้าน
ร่างกายและจิตใจ การปรับตัวในช่วงวัยเกษียณ ปญั หาต่าง ๆ ทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
Developmental theories and behavior of late adulthood. The study of physiological
and psychological changing, adjustment for retirement period, problems for physical
and mental health.

01459463*

______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

01459464 ** จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ
3(3-0-6)
(Psychology of Sexual Behavior)
ธรรมชาติของความรัก สรีรศาสตร์ทางเพศชายและหญิง บทบาทและอัตลักษณ์ทางเพศ
ทัศนคติทางเพศของผูช้ ายและผูห้ ญิง พัฒนาการและการแสดงออกทางเพศในวัยต่าง ๆ
พฤติกรรมทางเพศ ปญั หาทางเพศและความผิดปกติทางเพศ ข้อเสนอแนะเพือ่ ความสุขในชีวติ
สมรส
Nature of love. Sexual physiology of men and women. Gender role and identity.
Sexuality attitude of men and women, sexual development and sexual expression in
life span. Sexual behaviors, sexual problems and disorders. Suggestions for happy
married life.
01459465**

โรคทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการมนุษย์
3(3-0-6)
(Diseases Affecting Human Developmental Process)
โรคทางกายในวัยเด็ก ภาวะทุพโภชนาการ โรคทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและ
จิตใจของมนุ ษย์ การให้คาํ แนะนํา และการดูแลรักษา มีการศึกษานอกสถานที่
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Physical disease, malnutrition, disease of affecting physical and psychological of
human development. Advice and treatment. Field trip required.
01459466*

การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับวัยรุน่ ถึงปจั ฉิมวัย
3(3-0-6)
(Developmental Enhancement for Adolescence to Late Adulthood)
พืน้ ฐาน : 01459261

แนวคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการเพือ่ การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับวัยรุน่ วัยผูใ้ หญ่ และ
ปจั ฉิมวัย การปรับตัวกับการสูญเสีย และการเตรียมตัวตาย มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of developmental psychology for developmental enhancement in adolescence,
adult and late adulthood. Adjusting to loss and prepare for the end of life. Field trip required.

______________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

01459467*

จิตวิทยาผูช้ าย
(Psychology of Man)

3( 3-0-6)

ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผูช้ าย ความแตกต่างระหว่างเพศ ธรรมชาติของ
ผูช้ ายด้านร่างกายและจิตใจ การเปลีย่ นแปลงของร่างกายและจิตใจจาก วัยเด็ก วัยรุน่ วัยผูใ้ หญ่ วัยชรา
บทบาททีจ่ าํ เป็ นในแต่ละช่วงวัย ปญั หาทางสังคม สุขภาพจิตและการปรับตัวของผูช้ าย
Psychological theories related to study of men. Gender differences, nature of man
on physiological and psychological aspects. Physiological and psychological changes
from childhood, adolescence, adult to the elderly. Essential roles in life span period.
Social problems, mental health and man’s adjustment.
01459471

จิตวิทยาผูบ้ ริโภค
(Consumer Psychology)

3(3-0-6)
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พืน้ ฐาน : 01459111
ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตหรือผูจ้ าํ หน่ายกับผูบ้ ริโภคสินค้าและบริการ ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์ ทัศนคติและแรงจูงใจของผูบ้ ริโภค นิสยั และรูปแบบในการซือ้
สินค้า ความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปจั จุบนั มีการศึกษานอกสถานที่
The relationship between the producers or distributors and consumers of goods and
services. Consumer satisfaction for product features, consumer attitudes and motivation, buying
habits and patterns, consumer’s needs in the present time. Field trip required.
01459472**

กระบวนการกลุ่มเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Group Process for Human Resource Development)
พืน้ ฐาน : 01459111
แนวคิดเกีย่ วกับกลุ่ม ทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการกลุ่ม ภาวะผูน้ ําและการเป็ นสมาชิก
กลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มเผชิญหน้า กลุ่มการรูค้ ดิ กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Concepts of group, theories of group process, leadership and membership, group
dynamics, encounter group, and cognitive group. Group process for human resource
development.

_____________________________________________
* รายวิชาเปิดใหม่
** รายวิชาปรับปรุง

01459473**

จิตวิทยาความขัดแย้งและการประนีประนอม
3(3-0-6)
(Psychology of Conflict and Negotiation)
ความขัดแย้งและกระบวนการ การประนีประนอมและกระบวนการ การบริหารความ
ขัดแย้ง การบริหารความหลากหลาย
Conflict and process. Negotiation and process. Conflict management. Diversity
management.

01459474**

จิตวิทยาการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Work)
แนวคิดในการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการทํางาน เชาวน์อารมณ์ การรับรู้
กับการตัดสินใจในการทํางาน เทคโนโลยีกบั การทํางาน คุณภาพชีวติ ในการทํางานและมาตรฐาน
การทํางาน
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Concept of work, individual differences at work, emotional quotient, perception and
decision making at work, technology at work, quality of work life and work standard.
01459475

จิตวิทยาการฝึ กอบรมทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Training in Industry)
แนวคิดเกีย่ วกับการฝึ กอบรม กระบวนการฝึกอบรม การวิเคราะห์หาความจําเป็ นในการ
ฝึ กอบรม การจัดการฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึ กอบรม สือ่ ในการ
ฝึ กอบรม และการนําความรูท้ างจิตวิทยาไปใช้ในการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม
Concepts of training, training process, training need analysis, training
management, evaluation of training, training methods, media of training. Application of
psychology for training in industry.

01459476

การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Psychological Test in Industry)
พืน้ ฐาน : 01459321
การนําแบบทดสอบมาตรฐาน ทางจิตวิทยามาใช้ในการคัดเลือกบุคคล การเลื่อนตําแหน่ง
การพัฒนาบุคคลในวงการอุตสาหกรรม การสร้างแบบทดสอบทีจ่ าํ เป็ น และการประยุกต์ใช้
แบบทดสอบ ในวงการอุตสาหกรรม
Application of psychological standardized tests for personnel selection promotion and
personal development in industry. Necessary tests construction and application of tests in
industry.
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459477

สุขภาพจิตในการทํางาน
3(3-0-6)
(Mental Health at Work)
แนวคิดเกีย่ วกับสุขภาพจิต สุขภาพจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานและความเครียดในการ
ทํางาน การวิจยั เกีย่ วกับสุขภาพจิตและความเครียดในการทํางาน ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิด
ความเครียด การประเมินสุขภาพจิตและความเครียด การจัดการความเครียด การส่งเสริม
สุขภาพจิตในองค์การ
Concept of mental health, mental health and work, and work stress. Research on
mental health and work stress. Factor leading to stress. Method of evaluation of mental health
and stress. Stress Management. Mental health support in organization.

01459478**

3(3-0-6)
จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปญั หาในองค์การ
(Psychology of Decision Making and Problem Solving in Organizations)
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ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปญั หาในองค์การ
อุตสาหกรรม หลักและวิธกี ารระดมสมองเพือ่ วิเคราะห์ปญั หาและหาสาเหตุของปญั หา เพือ่
นํามาใช้ในการตัดสินใจ ปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้จติ วิทยา
ในการเลือกวิธกี ารแก้ปญั หาและการตัดสินใจในสภาพการณ์ต่าง ๆ การดําเนินการแก้ปญั หา
และการประเมินผลการตัดสินใจ บทบาทและพฤติกรรมของผูน้ ําและพฤติกรรมของกลุ่มในการ
ตัดสินใจในการแก้ปญั หาในองค์การอุตสาหกรรม
Theories of decision making behavior. Process of decision making and problem–
solving in industrial organizations. Principles and brain storming methods for analysis
of causes and effects of problems for application in decision making. Creative
thinking practices and psychological application in problem-solving and decision
making in various situations. Process of problem-solving and evaluation of decision
making. Roles and behavior of leaders and groups in decision making and problem
solving in industrial organization.

______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459479

จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมในการทํางาน
3(3-0-6)
(Environmental Psychology at Work)
ศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพสิง่ แวดล้อม การปรับพฤติกรรมของบุคคล
ให้เข้ากับสภาพสิง่ แวดล้อม การปรับสภาพแวดล้อมเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสภาพสิง่ แวดล้อมในการทํางานในองค์การ
สภาพแวดล้อมขององค์การอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมขององค์การทางเศรษฐกิจสังคม
ผลกระทบของสิง่ แวดล้อมในการทํางานต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม มีการศึกษา
นอกสถานที่
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.
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Industrial environment, as in economic and social aspects. Effects of work
environment on physical health, mental health and social health. Field trip required.
01459491**

ระเบียบวิธวี จิ ยั พืน้ ฐานทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Psychology)
พืน้ ฐาน : 01459391
หลักและระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยา การกําหนดปญั หา การวางรูปการวิจยั การตัง้
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิตสิ าํ หรับการวิจยั การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั
Principles and research methods in psychology. Identification of research
problems. Formulation of research objectives and hypotheses. Collection of data.
Construction of questionnaire. Data analysis and interpretation. Application of statistics
for research. Report writing and presentation.

01459496

เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Selected Topics in Psychology)
เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรือ่ งเปลีย่ นไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in psychology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change each selected.
______________________________________________
** รายวิชาปรับปรุง

01459497

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

01459498

ปญั หาพิเศษ
1
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางจิตวิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็ นรายงาน
Study and research in psychology at the bachelor’s degree level and compile into
a written report.
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

1

นายธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2546
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2549
- M.A. (Conflict Analysis and
Management) Royal Roads
University , Canada, พ.ศ.
2553

งานแต่งเรียบเรียง
1. เอกสารการสอนวิชาจิตวิทยาผูห้ ญิง
2. เอกสารการสอนวิชาจิตวิทยา
พฤติกรรมทางเพศ
3. เอกสารการสอนวิชาการทดสอบทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ
4. เอกสารการสอนวิชาวิเคราะห์และ
จัดการความขัดแย้ง

2

นางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย์
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2545
- วท.ม. (พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พ.ศ. 2547
- M.A. (Conflict analysis and
Management) Royal Roads
University, Canada , พ.ศ.
2553

งานวิ จยั
Enhancing Quality of Work Life
though Competence Conflict
Management: The Perception of
Competence of Human Resource
Officers in Thailand

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

459362
459411
459427
459462
459464
459497
459498

01459101
01459111
01459264
01459362
01459411
01459427
01459462
01459463
01459464
01459466
01459497
01459498
459411 01459101
459497 01459273
459498 01459321
01459371
01459411
01459472
01459497
01459498
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ลํา
ดับ
ที่

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

นางปนัดดา ชํานาญสุข
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
-วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, พ.ศ.
2532
-วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ,
พ.ศ. 2536
-ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2550

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

งานแต่งเรียบเรียง
1. มนุษย์กบั สังคม: บทที่ 1 พฤติกรรม
มนุษย์
2. สุขภาพเพือ่ ชีวติ : บทที่ 3 พัฒนาการ
แห่งชีวติ
3. ศิลปะการดําเนินชีวติ : บทที่ 3 การเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ ่นื
4. เร่ง รัก รุนแรง: โลกชายขอบของนักบิด
5. แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์วา่
ด้วยอุบตั เิ หตุจราจร: คนขับรถบรรทุก
6. โลกความรุนแรงของวัยรุน่ ในบริบท
ความเป็ นเมือง
7. พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในสังคมไทย

ปัจจุบนั

459411
459471
459497
459498

หลักสูตร
ปรับปรุง

01459411
01459426
01459457
01459458
01459471
01459497
01459498

8. โลกของตํารวจ: วัฒนธรรมองค์กรกับ
พฤติกรรมการทํางาน
9. อํานาจ การเมือง วัฒนธรรม: เบ้า
หลอมความรุนแรงในเยาวชนไทย
งานวิ จยั
1. การป้องกันปญั หาจากการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ทํางานของครูกบั ความรุนแรงในเด็ก
นักเรียน
3. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมเสีย่ งของ
เด็กและเยาวชนในเรือ่ งความรุนแรง
4. ปญั หาและอุปสรรคในการป้องกันและ
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

4

นางสาวพลอยวไล ไกรนรา
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2545
- วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2547

5

นางรัก ชุณหกาญจน์
อาจารย์
- ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม, พ.ศ.2536
- กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
พ.ศ.2544

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปราบปรามการกระทําผิดในเด็กและ
เยาวชนคดีรถซิง่
5. ปญั หาและอุปสรรคในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําผิดในเด็กและ
เยาวชน
งานวิ จยั
1. ความพึงพอใจของบัณฑิตคณะ
สังคมศาสตร์ต่อการจัดการศึกษาของ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้สทิ ธิ
ของผูบ้ ริโภค กรณีศกึ ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
งานแต่งเรียบเรียง
1. สุขภาพเพือ่ ชีวติ บทที่ 3 พัฒนาการ
แห่งชีวติ
2. จิตวิทยาเด็ก
3. จิตวิทยาเด็กเกเร
4. วิธกี ารศึกษาเด็ก
งานวิ จยั
1. ปจั จัยและอุปสรรคในการศึกษาของ
นิสติ ในชัน้ เรียน วิชาจิตวิทยาเด็ก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2548
2. การศึกษาการจัดการกับความเครียด
ของวัยรุน่ ไทย: ระยะที่ 1 การสร้าง
เครือ่ งมือ

ปัจจุบนั

459111
459224
459363
459411
459463
459465
459497
459498

459262
459361
459411
459461
459497
459498

หลักสูตร
ปรับปรุง

01459101
01459111
01459224
01459364
01459366
01459411
01459465
01459466
01459497
01459498
01459262
01459265
01459361
01459365
01459411
01459461
01459467
01459497
01459498
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ลํา
ดับ
ที่

6

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

3. รูปแบบการสอนเพือ่ กระตุน้ การ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น ของ
นิสติ ในชัน้ เรียนวิชาจิตวิทยาเด็ก ภาค
ต้นปีการศึกษา 2549
4. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผูป้ ระกอบการทีใ่ ช้บณ
ั ฑิตจิตวิทยา
พัฒนาการ ปีการศึกษา 2550
5. ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์
การเห็นคุณค่าในตนเอง และ
ข้อคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเปิดบริการของ
สนามบินสุวรรณภูมขิ องวัยรุน่ ในพืน้ ที่
ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ
6. การศึกษา เนื้อหาคุณธรรมและ
จริยธรรมในรายวิชาจิตวิทยาเด็ก ปี
การศึกษา 2553
7. การศึกษาทักษะทีน่ ิสติ ได้รบั การ
พัฒนาจากการเรียนรายวิชาจิตวิทยา
เด็ก ปีการศึกษา 2553
นางวิรยิ าภรณ์ อุดมระติ
งานแต่งและเรียบเรียง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
1. แบบทดสอบพหุปญั ญา
- ค.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์ 2. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522
วัยรุน่
- กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) 3. เอกสารประกอบการสอนวิชาการรูส้ กึ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
และการรับรู้
พ.ศ. 2526
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
เพือ่ ชีวติ สมัยใหม่บทที2่ : การรักษา
สมดุลของวิถชี วี ติ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี
5. วัยรุน่ (Adolescence)

ปัจจุบนั

459111
459225
459261
459263
459363
459411
459497
459498

หลักสูตร
ปรับปรุง

01459101
01459111
01459225
01459261
01459263
01459363
01459411
01459497
01459498
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

Couseling for Parents: Who
Should Discipline Children?
งานวิ จยั
1. การวิจยั ภูมปิ ญั ญาในโครงการหกสิบ
ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศาสตร์
แห่งแผ่นดิน ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
ผูน้ ําศาสตร์ “การพัฒนาสังคม”
2. ความพึงพอใจของบัณฑิตคณะ
สังคมศาสตร์ต่อการจัดการการศึกษา
ของคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. การยอมรับตนเองของหญิงท้องไม่
พร้อม
7

นางสาวอรพิน สถิรมน
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ.
2524
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2527
- Ph.D. (Counseling
Psychology) University of
Alberta, Canada, พ.ศ. 2538

งานแต่งเรียบเรียง
1. จิตวิทยาอปกติเบือ้ งต้น
2. จิตวิทยากับกฎหมาย: การเตรียม
ความ พร้อมของนักจิตวิทยาเพือ่
สังคมไทยภายใต้รฐั ธรรมนูญฉบับ
ปจั จุบนั
3. หน่วยที่ 2: จรรยาบรรณในการ
ให้บริการและช่วยเหลือครอบครัว
หน่วยที่ 9: คูส่ มรสบําบัดในประมวล
สาระชุดวิชาการให้บริการและ
ช่วยเหลือครอบครัว
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. เอกสารประกอบการสอนวิชา

459111
459324
459411
459446
459448
459497
459498

01459101
01459111
01459324
01459411
01459445
01459446
01459448
01459497
01459498
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

459111
459222
459441
459442
459497

01459101
01459111
01459222
01459411
01459441

สังคมไทยในโลกปจั จุบนั เรือ่ ง “การ
ปรับตัวของสังคมไทยและคนไทย”
5. Differences between Asian and
Western Clients in The Counseling
Process: A Thai Psychologist
Perspective
งานวิ จยั
1. สภาวะการใช้ทด่ี นิ และเศรษฐกิจ
สังคมในเขตปา่ เขาภูหลวง-วังนํ้า
เขียว: กรณีศกึ ษาบ้านคลองสะท้อน
ฉบับบูรณาการ
2. ความคาดหวังของประชาชนต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ
3. คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ
4. การศึกษาการจัดการกับความเครียด
ของวัยรุน่ ไทย: ระยะที่ 1 การสร้าง
เครือ่ งมือ
5. โครงการวางระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่
ป้องกันการกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ
มนุษย์
8

นางสาวเอือ้ อนุ ช ถนอมวงษ์
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ.
2543

งานวิ จยั
ความพึงพอใจของบัณฑิตคณะ
สังคมศาสตร์ต่อการจัดการศึกษาของ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2548

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

459498 01459442
01459443
01459444
01459497
01459498
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลํา
ดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
น.ท.หญิงงามลมัย ผิวเหลือง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2528
- สค.ม. (วิจยั ประชากรและ
สังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล,
พ.ศ. 2532
- M.A. (Human Resource
Development) The Ohio
State University U.S.A.,
พ.ศ. 2539
- ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
2545

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ
งานแต่งเรียบเรียง
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2. จิตวิทยาองค์การ
3. แนวคิดเชิงระบบกับประชากรกับการ
พัฒนา
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการบิน
งานวิ จยั
1. ลักษณะอาชีพของมารดากับภาวะการ
ตายของเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทย
2. การปรับตัวด้านภาวะเจริญพันธุข์ องผู้
ย้ายถิน่ ชาวพม่าในประเทศไทย
3. อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การ
บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการ
ทํางานทีม่ ตี ่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
อากาศ การบัญชาการฝึกศึกษาทหาร
อากาศ
4. การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ และ
เชาวน์อารมณ์สาํ หรับนักเรียนนายเรือ
อากาศ
5. การติดตามและประเมินผลโครงการ
กองทัพอากาศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ
6. การวิเคราะห์การลงทุนในมนุษย์ดว้ ย
ผลตอบแทนภายในของการลงทุนทาง
การศึกษาของนิสติ ปริญญาโท ภาคปกติ
คณะสังคมศาสตร์

ปัจจุบนั
459111
459233
459238
459439
459411
459491
459497
459498

หลักสูตร
ปรับปรุง
01459101
01459111
01459235
01459336
01459411
01459433
01459491
01459497
01459498

66

ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

2

นายถวัลย์ เนียมทรัพย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2527
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
2530
- ศศ.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
พ.ศ. 2536
- บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2540
- ปร.ด. (ประชากรและ
การพัฒนา) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
พ.ศ. 2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. สภาวะทางจิตวิทยาของวัยรุน่ ในพืน้ ที่
ใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ
งานแต่งเรียบเรียง
1. กระบวนการกลุ่ม
2. บทบาทของจิตวิทยาในภาวะวิกฤตของ
ประเทศ
3. สิง่ ทีค่ วรคํานึงถึงในการใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเพือ่ คัดเลือกพนักงาน
4. นพลักษณ์: แผนทีเ่ ข้าถึงคนเข้าถึงตน
5. การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทาง
จิตวิทยา
งานวิ จยั
1. การอบรมเลีย้ งดูเด็กของครอบครัวไทย:
การศึกษาเชิงคุณภาพ
2. ลักษณะการตัดสินใจแต่งงาน การ
แต่งงานระหว่างเครือญาติและความพึง
พอใจต่อชีวติ สมรส: โครงการวิจยั ระยะ
ยาวในเด็กไทย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรม
เลีย้ งดูและการได้รบั วัคซีนของเด็กอายุ
6 เดือน ในโครงการศึกษาระยะยาวใน
เด็กไทย
4. โครงการวางระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่
ป้องกันการกระทําความรุนแรงในครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์

3

นางสาวทิพทินนา
สมุทรานนท์

งานแต่งเรียบเรียง
1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การคือ

ปัจจุบนั

459111
459321
459411
459453
459472
459475
459477
459497
459498

หลักสูตร
ปรับปรุง

01459101
01459111
01459321
01459373
01459411
01459472
01459473
01459475
01459477
01459497
01459498

459271 01459271
459411 01459273
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ลํา
ดับ
ที่

4

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2523
- M.A. (Industrial and
Organizational Psychology)
Middle Tennessee State
University, U.S.A., พ.ศ. 2527
- Ph.D. (Development
Administration) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
พ.ศ.2545

นางสาวทิพย์วลั ย์ สุรนิ ยา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา) เกียรติ
นิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2523
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2525
- M.A. (Interdisciplinary
Study) Oregon State
University, USA , พ.ศ. 2540
- Ph.D. (Family Resource
Management) Oregon
State University, USA ,
พ.ศ. 2543

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ
อะไร
2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ: เพือ่
องค์การทีด่ กี ว่า
3. จิตวิทยาการปรึกษา
4. ความเครียดในการทํางาน

ปัจจุบนั
459473
459474
459497
459498

01459377
01459411
01459473
01459474
01459496
01459497
01459498

459231
459411
459432
459434
459435
459497
459498

01459231
01459337
01459338
01459339
01459411
01459432
01459434
01459497
01459498

งานวิ จยั
ค่านิยมในการทํางาน ความผูกพันต่อ
องค์การ ความพึงพอใจในการทํางาน
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิและพฤติ
กรรมการ
์
ทํางานของหัวหน้างานธุรกิจอุตสาหกรรม
สิง่ ทอ โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม
งานแต่งเรียบเรียง
1. แบบทดสอบทางจิตวิทยา
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. สรีรจิตวิทยา
4. จิตวิทยาสุขภาพ
5. ความเข้มแข็งของครอบครัว: มุมมอง
ทางจิตวิทยา
งานวิ จยั
1. สุขภาพจิตของคนตาบอด
2. การศึกษาเกณฑ์ปกติทางเชาวน์ปญั ญา
ของเด็กไทย
3. การศึกษาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
ของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

หลักสูตร
ปรับปรุง
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

459111
459226
459272
459391
459411
459427
459428

01459226
01459272
01459375
01459391
01459411
01459428
01459479

4. บทบาทของสถานสงเคราะห์เด็กของรัฐ
และโรงเรียน ในการป้องกันปญั หาจิต
เวชในเด็กและเยาวชน
5. การศึกษาทัศนคติของประชาชนและ
ทีมจิตเวชในการให้บริการทางจิตเวช
ของพระสงฆ์ในการแก้ปญั หาทางจิต
เวชชุมชน: ศึกษากรณี 4 จังหวัด
6. ปจั จัยทางจิตวิทยาทีม่ ผี ลต่อการรับ
นวัตกรรมด้านการเกษตรกรรมของชาว
ไทยภูเขา
7. ปจั จัยส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว
8. รูปแบบในการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวไทย
9. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้สทิ ธิ
ของผูบ้ ริโภค: กรณีศกึ ษาภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ
10.ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้สทิ ธิ
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้
5

นายทรรศนะ ใจชุม่ ชื่น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2539
- วท.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรม)

งานแต่งเรียบเรียง
1. ความรูเ้ บือ้ งต้นก่อนลงมือวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ การทําวิจยั
2. จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมในการทํางาน
3. ศิลปะการดําเนินชีวติ (บทที่ 6 ศิลปะ
การทํางาน)
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ลํา
ดับ
ที่

6

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2543

นายธีรพัฒน์ วงศ์คมุ้ สิน
อาจารย์
- ศษ.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
พ.ศ. 2532
- กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว) มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
พ.ศ. 2541
- กศ.ด. (จิตวิทยาการให้
คําปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรี

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ
งานวิ จยั
1. การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะ
บุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนิสติ ชัน้ ปีท่ี
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รูปแบบของกลุ่มเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
ของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
กรณีศกึ ษาการลดความวิตกกังวล
3. รูปแบบของกลุ่มเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ
ของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
กรณีศกึ ษาการต้านสังคม
4. บุคลิกภาพ ความคาดหวังต่อการ
ปรับตัวทางสังคม และการปรับตัวทาง
สังคมของนิสติ เตรียมแพทย์ทหาร ชัน้ ปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. การศึกษาบุคลิกภาพและการปรับตัว
ของนักเรียนแพทย์ทหาร รุน่ ที่ 30
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
งานแต่งเรียบเรียง
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา
สุขภาพจิต
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การปรับพฤติกรรม
3. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การให้คาํ ปรึกษา
4. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การแนะแนว
5. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
ครอบครัว

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

459479 01459497
459491 01459498
459479
459498

459111
459223
459331
459332
459333
459497
459498

01459101
01459111
01459223
01459331
01459332
01459333
01459435
01459497
01459498
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
นครินทรวิโรฒ, พ.ศ. 2548

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

7

นางสาวบุณฑริกา นาคนิศร
อาจารย์
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
พ.ศ. 2534
- M.S. (Counseling/
Marriage and Family
Therapy) University of
Laverne U.S.A., พ.ศ. 2537
- M.S. (Child Development)
University of Laverne
U.S.A., พ.ศ. 2540
- M.S. (Gerontology)
University of Laverne
U.S.A., พ.ศ. 2542

งานแต่งเรียบเรียง
1. จิตวิทยาเด็กพิเศษ
2. เด็กพิเศษ: ประเภท สาเหตุ การให้
ความช่วยเหลือ
3. การสร้างภูมคิ มุ้ กันเพือ่ สุขภาพจิตทีด่ ี
4. Including Ethics in Teaching
Content and Process
5. Cultural Meaning in Program
Activities: A Reflection of Thai
Values on Teaching Process and
Interaction
6. Buddhism and Early Childhood
Education: Enhancing the Child’s
Moral Development from Prenatal
Stage to Preschool Ages
7. Issues Challenging Future Thai
Elderly Care by Women and Family
8. Student as a Heart of University:
Promoting Good Qualities of
Students for Society

459239
459335
459336
459411
459431
459436
459497
459498

01459232
01459233
01459234
01459335
01459411
01459425
01459431
01459497
01459498

9

พ.ต.หญิง พนมพร พุม่ จันทร์
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2531

งานแต่งเรียบเรียง
1. พลังแห่งอารมณ์: ร่างกายและจิตใจกับ
โรคซึมเศร้า
2. เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เครียด
3. การให้คาํ ปรึกษาและการสือ่ สาร

459111
459227
459241
459242
459411

01459101
01459111
01459227
01459241
01459242
71

ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
- วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
2533
- ปร.ด. (สังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.
2553

10 นางสาวรัตติกรณ์ จงวิศาล
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2531
- วท.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2534
- วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, พ.ศ. 2543

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

ระหว่างบุคคล
459497 01459342
459498 01459411
4. การพัฒนาตนเองเพือ่ สร้างศักยภาพ
01459497
เชิงแข่งขัน
01459498
5. จิตวิทยาการให้คาํ ปรึกษาแนะนํา
6. Visualization Technique: Stress
Management
งานวิ จยั
1. การวิจยั ภูมปิ ญั ญาไทยในโครงการหก
สิบปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศ.ดร.นิพนธ์ คันธ
เสวี ผูน้ ําศาสตร์ “การพัฒนาสังคม”
2. การศึกษาและพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน
และตัวชีว้ ดั สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เพือ่ การพัฒนา
459411 01459372
งานแต่งเรียบเรียง
459372 01459374
1. มนุษยสัมพันธ์: พฤติกรรมมนุษย์ใน
459423 01459411
องค์การ
459476 01459423
2. การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการ
459497 01459476
อุตสาหกรรม
459498 01459497
3. วิธกี ารวิจยั ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
01459498
4. ภาวะผูน้ ําเพือ่ การเปลีย่ นแปลงและการ
พัฒนา
งานวิ จยั
1. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์
อารมณ์ ภาวะผูน้ ํา และพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
2. การศึกษาภาวะผูน้ ําและทิศทางใหม่
เพือ่ การพัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

459111
459411
459451
459454
459478
459491
459497

01459101
01459111
01459376
01459411
01459451
01459454
01459478

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
3. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผูน้ ํา
สําหรับผูป้ ระกอบการ โครงการ OTOP
4. ภาวะผูน้ ําของผูป้ ระกอบการ:
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง
คุณลักษณะทางจิตวิทยา ทีมงาน และ
ความสําเร็จในการประกอบการ
5. ธรรมาภิบาลของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมไทย
6. การศึกษาและพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน
และ ตัวชีว้ ดั สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เพือ่ การพัฒนา
7. การประเมินผลโครงการและการ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ พ.ศ.2548
8. ภาวะผูน้ ํา จิตวิญญาณในการทํางานผล
การปฏิบตั งิ าน และบรรษัทภิบาล
9. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานและความยึดมันผู
่ กพันของ
พนักงาน
11 นางสาวศยามล
เอกะกุลานันต์
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2538
- วท.ม. (จิตวิทยา

งานแต่งเรียบเรียง
1. การตัดสินใจและการแก้ปญั หาใน
องค์การ
2. EQ: บุคคลและทีม
งานวิ จยั
1. แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการสือ่ สารกับความไว้วางใจ
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
พ.ศ. 2541
- วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ, พ.ศ. 2551

ภาระงานสอน
ผลงานทางวิ ชาการ

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

ทีม่ ตี ่อคูส่ มรสในเขตกรุงเทพมหานคร 459498 01459491
01459497
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบประเมิน
ความเชื่อถือไว้วางใจในหน่วยงานของรัฐ
01459498
การวิจยั และพัฒนารูปแบบการสอนเพือ่
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีย่ งยื
ั่ น
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การศึกษาและพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน
และตัวชีว้ ดั สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เพือ่ การพัฒนา
การประเมินผลโครงการและติดตามผล
การใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การพ.ศ. 2548
โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
ประเมินความเชื่อถือไว้วางใจระหว่าง
สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
สมดุลระหว่างงานและชีวติ ทีส่ ง่ ผลต่อ
พฤติกรรมการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ เขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทย

4.2.3 อาจารย์พิเศษ

ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

ผลงานทางวิ ชาการ

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง
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ลํา
ดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ
นางกุลนารี ณ ตะกัวทุ
่ ง่
อาจารย์
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวเกษร ทมทิตชงค์
อาจารย์พเิ ศษ
- วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- M.Sc. (Special Education
Area in Emotion
Disturbance) Fort Hays State
University, U.S.A.
นายจํารอง เงินดี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กศ.ม. (จิตวิทยาสังคม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิ ชาการ

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง

งานแต่งและเรียบเรียง
การฟื้นฟูจติ ใจเด็กถูกกระทํารุนแรง

01459444

งานวิ จยั
1. การประเมินโครงการบําบัดรักษาผูต้ ดิ
ยาเสพติด (ยาบ้า) ในชุมชนคลองเตย
2. การสํารวจความคิดเห็นของ
นักจิตวิทยาคลินิกทีม่ ตี ่อการทําจิต
บําบัด

01459443
01459411

งานวิ จยั
1. ทัศนคติของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทม่ี ตี ่อการเรียนการ
สอนวิชาพืน้ ฐานทางสังคมศาสตร์
2. แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิกั์ บผลการเรียน
ของนิสติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ทัศนคติต่อขบวนการยุตธิ รรม ตํารวจ
อัยการ และผูพ้ พิ ากษาของนักโทษ
เด็ดขาด
4. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้สทิ ธิ
ของผูบ้ ริโภค: กรณีศกึ ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้สทิ ธิ
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

01459391
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ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
คุณวุฒิ (สาขา)
สถาบันที่สาํ เร็จ

4

นายนรวีร์ พุม่ จันทร์
อาจารย์
- พ.บ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ป. บัณฑิตวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (จิตเวช
ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วว. (จิตเวชศาสตร์)
แพทยสภา

5

นางศิรนิ ภา จามรมาน
อาจารย์
- ศศ.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิ ชาการ

และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้
6. Behavioral Intention of the Thais in
Family Planning and
Contraceptive Practice
งานแต่งเรียบเรียง
โรงพยาบาลกลางวัน: การบําบัดรักษา
เฉพาะช่วงเวลา
งานวิ จยั
1. การศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยจิต
เภทและญาติ: กรณีศกึ ษาในผูป้ ว่ ยที่
รับการรักษาในโรงพยาบาลกลางวัน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
2. ผลของขนาดยา Trihexyphenidyl ต่อ
อาการทาง Anticholinergic และ
คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยนอกโรคจิตเภท
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
งานแต่งเรียบเรียง
1. ความรูเ้ บือ้ งต้นก่อนลงมือวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ การทําวิจยั
2. การวิเคราะห์สอ่ื สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล
3. จิตวิทยาทัวไป:
่ บทที่ 4 สรีรจิตวิทยา
ของระบบการตอบสนอง

ภาระงานสอนใน
หลักสูตรปรับปรุง

01459241
01459242

01459226
01459272
01459334

*4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน และสหกิ จศึกษา) (ถ้ามี)
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4.1 ผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
นิสติ สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาทีเ่ รียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั วิชาชีพ มีความเข้าใจงานที่
ได้รบั มอบหมาย มีไหวพริบปฎิภาณในการทํางาน สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กบั
หน่ ว ยงานที่ฝึ ก งาน มีค วามพยายาม อดทน รับ ผิดชอบ ตรงต่ อ เวลาในการทํา งาน มีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื เชื่อมันในตนเอง
่
สามารถปฎิบตั งิ านภายใต้จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
4.2 ช่วงเวลา
ฝึ กงาน 1 ภาคการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ฝึ กงาน ภาคต้นของปี การศึกษา ส่วนสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
สาขาวิช าจิต วิท ยาชุ ม ชน และสาขาวิช าจิต วิท ยาอุต สาหกรรมและองค์ก าร ฝึ ก งาน ภาคปลายของปี
การศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิ จยั (ถ้ามี) ไม่มี
5.1 คําอธิบายโดยย่อ ไม่มี
5.2 มาตรฐานผลการเรียน ไม่มี
5.3 ช่วงเวลา ไม่มี
5.4 จํานวนหน่วยกิต ไม่มี
5.5 การเตรียมการ ไม่มี
5.6 กระบวนการประเมินผล ไม่มี

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูแ้ ละกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต
คุณลักษณะพิ เศษของนิ สิต
กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนิ สิต
- มีความรู้ มีความเชีย่ วชาญใน
จัดการเรียนการสอนเน้นการศึกษาจากทฤษฎี ตัวอย่าง
สาขาวิชาเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการ กรณีศกึ ษา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้ลกั ษณะ
ประกอบวิชาชีพและสามารถประยุกต์ การสอนแบบการอภิปรายทางวิชาการ และการค้นคว้า
ความรูท้ างด้านจิตวิทยาไปใช้ในการ
ทํางานได้
- มีจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
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2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1.1.1 นิสติ ต้องมีการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2.1.1.2 นิสติ มีจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
2.1.1.3 นิสติ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบ เป็ นสมาชิกทีด่ ี และปฏิบตั ติ นตาม
ข้อบังคับขององค์การและสังคม
2.1.1.4 นิสติ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เข้าใจผูอ้ ่นื และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาเป็ น
แบบอย่างทีด่ ตี ่อผูอ้ ่นื
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทุกวิชา และผูส้ อนปฏิบตั ติ นเป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ผเู้ รียน
2.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอน เช่น การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การ
แสดงออก และแนวคิดทีส่ ะท้อนทัง้ จากข้อเขียน และการอภิปรายทางวิชาการ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความรูท้ ก่ี ว้างขวางและเป็ นระบบ เกีย่ วกับเนื้อหาสาระของสาขาวิชาจิตวิทยาทัง้
หลักการ ทฤษฎี และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
2.2.1.2 มีความเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าและตระหนักถึงงานวิจยั ทีส่ ามารถแก้ปญั หา ต่อยอด
องค์ความรูท้ างจิตวิทยา
2.2.1.3 มีการตระหนักถึงธรรมเนียมการปฏิบตั ิ กฎข้อบังคับต่างๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตาม
สถานการณ์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเน้นหลักการทางทฤษฎี และการนําไป
ประยุกต์ใช้โดยมีรปู แบบในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า อภิปรายทางวิชาการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
2) การสอบรายวิชา

2.3 ทักษะทางปัญญา
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2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 นิสติ มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2.3.1.2 นิสติ มีทกั ษะทางปญั ญาในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลทีไ่ ด้
เพือ่ นํามาแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
2.3.1.3 นิสติ สามารถใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎี และประสบการณ์จากการปฏิบตั มิ าใช้ในการ
แก้ไขปญั หาทีซ่ บั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเน้นหลักการทางทฤษฎี และการนําไป
ประยุกต์ใช้โดยมีรปู แบบในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า อภิปรายทางวิชาการ และการฝึกงาน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การสังเกตพฤติกรรมในชัน้ เรียน
2) การสอบรายวิชา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 นิสติ สามารถเป็ นผูน้ ําและสมาชิกในกลุ่มทีม่ กี ารทํางานและการแก้ปญั หาร่วมกันอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์
2.4.1.2 นิสติ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามหน้าทีแ่ ละ
บทบาทของตน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเน้นหลักการทางทฤษฎี และการนําไปประยุกต์ใช้โดยมี
รูปแบบในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า อภิปรายทางวิชาการ และการทํางานร่วมกันเป็ นทีม/กลุ่ม
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ผลสําเร็จของงานทีเ่ กิดขึน้ จากการทํางานทีม/กลุ่ม
2) การตรงต่อเวลาในการส่งงาน

2.5 ทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.1.1 นิสติ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
2.5.1.2
นิสติ สามารถใช้ทกั ษะทางด้านการสื่อสาร ในการฟงั พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.1.3 นิสติ สามารถเลือกรูปแบบในการนําเสนอทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มบุคคลและสถานการณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบเน้นหลักการทางทฤษฎี การฝึกปฏิบตั จิ ริง มีการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อภิปราย แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น และนําเสนอสิง่ ทีค่ น้ คว้าโดยใช้เทคโนโลยี เพือ่ ให้นิสติ ได้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะทางการ
สือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การสังเกตพฤติกรรมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2) การทดสอบข้อเขียนและปฏิบตั ิ
3) การประเมินวิธกี ารนําเสนอจากรูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูใ้ นตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1. นิสติ ต้องมีการตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
2. นิสติ มีจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
3. นิสติ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบ เป็ นสมาชิกทีด่ ี และปฏิบตั ติ นตามข้อบังคับ
ขององค์การและสังคม
4. นิสติ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เข้าใจผูอ้ ่นื และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาเป็ น
แบบอย่างทีด่ ตี ่อผูอ้ ่นื
3.2 ความรู้
1. มีความรูท้ ก่ี ว้างขวางและเป็ นระบบ เกีย่ วกับเนื้อหาสาระของสาขาวิชาจิตวิทยาทัง้ หลักการ
ทฤษฎี และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้
2. มีความเข้าใจเกีย่ วกับความก้าวหน้าและตระหนักถึงงานวิจยั ทีส่ ามารถแก้ปญั หา ต่อยอดองค์
ความรูท้ างจิตวิทยา
3. มีการตระหนักถึงธรรมเนียมการปฏิบตั ิ กฎข้อบังคับต่างๆ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์
3.3 ทักษะทางปัญญา
1. นิสติ มีทกั ษะในการคิดอย่างเป็ นระบบ
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2. นิสติ มีทกั ษะทางปญั ญาในการค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลทีไ่ ด้เพื่อนํามา
แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
3. นิสติ สามารถใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎี และประสบการณ์จากการปฏิบตั มิ าใช้ในการแก้ไขปญั หาที่
ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. นิสติ สามารถเป็ นผูน้ ําและสมาชิกในกลุ่มทีม่ กี ารทํางานและการแก้ปญั หาร่วมกันอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์
2. นิสติ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามหน้าทีแ่ ละบทบาท
ของตน
3.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นิสติ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ
2. นิสติ สามารถใช้ทกั ษะทางด้านการสือ่ สาร ในการฟงั พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นิสติ สามารถเลือกรูปแบบในการนําเสนอทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มบุคคลและสถานการณ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
 ผลการเรียนรูห้ ลัก  ผลการเรียนรูร้ อง
รายวิชา

คุณธรรมและจริยธรรม
1

01459101 จิตวิทยาเพือ่ ชีวติ สมัยใหม่
01459111 จิตวิทยาทัวไป
่
01459222 สรีรจิตวิทยา
01459223 สุขภาพจิต
01459224 จิตวิทยาการเรียนรู้
01459225 การรูส้ กึ และการรับรู้
01459226 จิตวิทยาการทดลอง
01459227 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
01459231 จิตวิทยาชุมชน
01459232 จิตวิทยาการเป็ นบิดามารดา
01459233 จิตวิทยาความสัมพันธ์ของมนุษย์
01459234 จิตวิทยาการปรับตัวของมนุษย์
01459235 จิตพยาธิวทิ ยา
01459241 จิตวิทยาคลินิกเบือ้ งต้น
01459242 จิตวิทยาอปกติเบือ้ งต้น
01459261 จิตวิทยาพัฒนาการ
01459262 จิตวิทยาเด็ก
01459263 จิตวิทยาวัยรุน่
01459264 จิตวิทยาความขัดแย้งทุกช่วงวัย
01459265 จิตวิทยาพัฒนาการทางภาษา
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ทักษะทางปญั ญา

ความรู้
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ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ
1
2






































ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา
01459271 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้ งต้น
01459272 จิตวิทยาการจัดการบุคคลในการทํางาน
01459273 จิตวิทยาทัศนคติในการทํางาน
01459321 การวัดและการทดสอบเบือ้ งต้นทางจิตวิทยา
01459324 แนวความคิดทางจิตวิทยา
01459331 จิตวิทยาการแนะแนว
01459332 จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม
01459333 จิตวิทยาการให้การปรึกษา
01459334 กลุม่ สัมพันธ์
01459335 จิตวิทยาเด็กพิเศษ
01459336 การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
01459337 แบบทดสอบจิตวิทยาในชุมชน
01459338 จิตวิทยาปญั หาครอบครัว
01459339 จิตวิทยาช่วงวิกฤตของวัย
01459342 จิตวิทยาเด็กไม่พดู
01459361 วิธกี ารศึกษาเด็ก
01459362 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ
01459363 การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับเด็ก
01459364 จิตวิทยาผูใ้ หญ่
01459365 การให้การปรึกษาสําหรับมนุษทุกช่วงวัย
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ทักษะทางปญั ญา

ความรู้
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ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ
1
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา
01459366 การจัดการพฤติกรรมในเด็กและครอบครัว
01459371 การให้การปรึกษาในการทํางาน
01459372 จิตวิทยาสําหรับการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ยคุ ใหม่
01459373 จิตวิทยาการจูงใจ
01459374 จิตวิทยาการพัฒนาภาวะผูน้ ํา
01459375 จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
การทํางาน
01459376 จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารในองค์การ
01459391 สถิตวิ เิ คราะห์เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
01459411 ฝึกงาน
01459423 มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน
01459425 จิตวิทยามนุษยนิยม
01459426 จิตวิทยาสิง่ แวดล้อม
01459427 จิตวิทยาประยุกต์
01459428 จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
01459431 จิตวิทยาเพศภาวะและสังคม
01459432 จิตวิทยาการป้องกันเบือ้ งต้นและการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ทักษะทางปญั ญา

ความรู้
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ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
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คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา
01459433 การจัดสิง่ แวดล้อมและมนุษยสัมพันธ์ใน
ชุมชน
01459434 พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและเยาวชน
01459435 จิตวิทยาการให้การปรึกษาแบบกลุม่
01459441 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก I
01459442 การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก II
01459443 จิตบําบัด
01459444 ระบบประสาทกับพฤติกรรม
01459445 จิตเภสัชวิทยา
01459446 พฤติกรรมบําบัด
01459448 การให้การปรึกษาคูส่ มรสและครอบครัว
01459451 จิตวิทยาสังคม
01459454 จิตวิทยาการติดต่อสือ่ สารและการชักชวน
01459457 จิตวิทยาและการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
01459458 บุคลิกภาพกับการพัฒนาสังคม
01459461 จิตวิทยาเด็กเกเร
01459462 จิตวิทยาผูห้ ญิง
01459463 จิตวิทยาปจั ฉิมวัย
01459464 จิตวิทยาพฤติกรรมทางเพศ
01459465 โรคทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการมนุ ษย์

ทักษะทางปญั ญา

ความรู้

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ
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คุณธรรมและจริยธรรม

รายวิชา
01459466 การส่งเสริมพัฒนาการสําหรับวัยรุน่ ถึงปจั ฉิมวัย
01459467 จิตวิทยาผูช้ าย
01459471 จิตวิทยาผูบ้ ริโภค
01459472 กระบวนการกลุม่ เพือ่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์
01459473 จิตวิทยาความขัดแย้งและการ
ประนีประนอม
01459474 จิตวิทยาการทํางาน
01459475 จิตวิทยาการฝึกอบรมทางอุตสาหกรรม
01459476 การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการ
อุตสาหกรรม
01459477 สุขภาพจิตในการทํางาน
01459478 จิตวิทยาการตัดสินใจและการแก้ปญั หาใน
องค์การ
01459479 จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมในการทํางาน
01459491 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยา
01459496 เรือ่ งเฉพาะทางจิตวิทยา
01459497 สัมมนา
01459498 ปญั หาพิเศษ

ทักษะทางปญั ญา

ความรู้

ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความ
รับผิดชอบ
1
2
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หมายเหตุ : Curriculum Mapping ของหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จะเป็ นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนด ซึง่ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือน พฤษภาคม 2555
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.1 แบบอิงเกณฑ์
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2 แบบอิงกลุ่ม
เกณฑ์ประเมินผลดูจากผลคะแนนทางกลุ่มผูเ้ รียนทัง้ หมดในวิชานัน้
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต
2.1 จัดตัง้ กรรมการทวนสอบโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา และ
อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒภิ ายนอก เพือ่ สุม่ ตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนและการให้ระดับคะแนนใน
รายวิชา
2.2 จัดทําข้อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีทม่ี ผี สู้ อนหลายคน
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
1.2 กําหนดให้อาจารย์จะต้องเพิม่ พูนความรูโ้ ดยเข้าร่วมอบรมเพือ่ พัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน ประชุมสัมมนาหรือการประชุมวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
สนับสนุ นให้อาจารย์จะต้องเพิม่ พูนความรูโ้ ดยเข้าร่วมอบรมเพือ่ พัฒนาการสอน อบรมการวัด
และการประเมินผล อบรมการทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
หรือการประชุมวิชาการเสนอผลงานทัง้ ในและต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
2.2.2 ส่งเสริมการทําวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับจิตวิทยา วิจยั สถาบัน และวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน โดยผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูส้ อน
เตรียมความพร้อมในเรือ่ งอุปกรณ์การเรียน การสอน สือ่ การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิง่
อํานวยความสะดวกอื่นๆรวมทัง้ การติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน
1.2 เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอน ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรหรือสถาบันจัดทําระบบการประเมินผลผูส้ อน โดย
ผูเ้ รียน ผูส้ อนประเมินการสอนของตนเอง และผูส้ อนประเมินผลรายวิชาเป็ นการติดตามการจัดการ
เรียนการสอน เพือ่ ให้ทราบปญั หา อุปสรรค และเสนอแนวทางในการแก้ไข
1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทีม่ จี าํ นวนและคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพือ่ ให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนําความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้
บัณฑิต การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทีม่ ผี ลกระทบต่อลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิต
มาประกอบการพิจารณา
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
วิเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยและรายได้เป็ น 5 ปี ซึง่ ช่วยในการวางแผนงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์การเงินยังนํามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบตั งิ านประจําปี การศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
2.2.1 ห้องชม.บรรยายทีเ่ หมาะสมกับนิสติ ระดับปริญญาตรี พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวกทาง
โสตทัศนูปกรณ์
2.2.2 ห้องปฏิบตั กิ ารทางจิตวิทยาทีม่ เี ครือ่ งมืออุปกรณ์ชว่ ยในการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับ
หลักสูตร
2.2.3 ห้องสมุดทีม่ คี วามพร้อมของเอกสาร ตํารา ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชา มีความทันสมัย และเพียงพอกับ
ความต้องการ
2.2.4 การมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้บริการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา
วารสารทางวิชาการ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผสู้ อนเสนอความต้องการทรัพยากรเพือ่ การจัดหา
2.3.3 คณาจารย์รว่ มกันประชุมเพือ่ วางแผนจัดทําข้อเสนองบประมาณครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การเรียน
การสอน
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2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็ นประจําทุกปีจากผูส้ อนและผูเ้ รียน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาทีผ่ สู้ อนและผูเ้ รียน
สามารถใช้บริการได้
*3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
3.1.1.1 คุ ณ สมบัติท วั ่ ไปเป็ น ไปตามระเบีย บของมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์แ ละสํา เร็จ
การศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
3.1.1.2 คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
สําเร็จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาหรือ สาขาวิชาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีก่ าํ หนด
3.1.2 การคัดเลือก โดยคณะกรรมการทีค่ ณบดีแต่งตัง้
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ เพื่อวางแผนและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําของ
ภาควิชา
3.2.2 สํารวจความต้องการจากผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิญผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชีย่ วชาญเฉพาะหรือมีประสบการณ์
3.3.2 มีการพิจารณาคณาจารย์ทจ่ี ะเชิญมาชม.ชม.บรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด
หลักเกณฑ์กว้างๆเพือ่ เป็ นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีย่ อมรับในวิชาชีพ เป็ นต้น
3.3.3 ขออนุ มตั กิ ารเชิญตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.3.4 คณาจารย์ทส่ี อนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาทีไ่ ด้
จัดทําไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ประจําวิชาหรือผูป้ ระสานงาน
รายวิชา
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
4.1.1 มีการกําหนดคุณสมบัตบิ ุคลากรสนับสนุ นให้ตรงตามภาระหน้าทีท่ ต่ี อ้ งรับผิดชอบก่อนการ
รับเข้าทํางาน
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4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันทีใ่ ห้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามตําแหน่ง
และทัศนคติต่องาน
4.2 การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละการบริหาร
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทํางานในหน่วยงานอื่น
5. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานิ สิต
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
5.1.1 มีอาจารย์ทป่ี รึกษานิสติ เพือ่ ทําหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน ให้คาํ แนะนํากํากับดูแลการเรียน
และการใช้ชวี ติ ของนิสติ
5.1.2 ให้อาจารย์ทุกคนทําหน้าทีเ่ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาทางวิชาการ และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติ
เข้าพบหรือขอคําปรึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนิ สิต
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิ ต
6.1 จัดการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเมือ่ ครบรอบหลักสูตร เพือ่ ใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
ปี 1
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น

ร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา(ถ้ามี)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

ปี 2


ปี 3


ปี 4


ปี 5
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สิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนิ
์ สติ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ทีก่ าํ หนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีการศึกษา
ทีผ่ า่ นมา
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
และ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
7.10 บุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่
ทีม่ ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปี 1


ปี 2


ปี 3


ปี 4


ปี 5























































หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
*1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอนในหลักสูตร
- มีการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสติ
- มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละขอคําแนะนํา
- มีการสอบถามจากนิสติ
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การประเมินการสอนของอาจารย์เป็ นรายบุคคลโดยนิสติ เป็ นการประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ด้วยระบบการประเมินการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
- มีการประเมินจากนิสติ เกีย่ วกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธกี ารสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัด
และประเมินผล และการใช้สอ่ื การสอน
- มีการประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพือ่ นร่วมงาน
*2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการทีไ่ ด้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เช่น
- มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสติ ชัน้ ปีสดุ ท้าย
- มีการประชุมผูแ้ ทนนิสติ กับผูแ้ ทนอาจารย์
- มีการประเมินโดยทีป่ รึกษาหรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
- มีการ ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอื่นๆ
*3. มีการประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงานที่ ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดย
- คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชีใ้ นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีตามรอบ
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
*4. กระบวนการทบทวนผลการประเมิ นและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร โดย
- การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
- อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพือ่ พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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