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PSYCHOLOGY COURSES

Course code PSY (013)
ม.จว. 103
: จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
PSY 103
: General Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
บทนำเกี่ยวกับกำรศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์ รำกฐำนทำงสรีรวิทยำเกี่ยวกับพฤติกรรม พัฒนำกำรของพฤติกรรม
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม สังกัปเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น กำรรับรู้ แรงจูงใจ ควำมคิด กำรเรียนรู้ บุคลิกภำพ สำเหตุ
แห่งกำรปรับตัวและพฤติกรรมผิดปกติ กำรวัดและกำรวิเครำะห์พฤติกรรม (วิชำบังคับพื้นฐำน)
Introduction to the study of human behavior; physiological basis of behavior; behavior
development; environmental influences; concepts of behavior; perception, motivation, thinking,
learning, personality; cause adaptations, and disorders of behavior; measurement and analysis of
behavior. (basic requirement) (not to be counted with BEH 101)
ม.จว. 104
: สถิติพรรณนาทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PSY 104
: Descriptive Statistics in Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
มโนทั ศ น์ พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี ส ถิ ติ ท ำงจิ ต วิ ท ยำ ตั ว แปรทำงจิ ต วิ ท ยำและระดั บ กำรวั ด พื้ น ฐำนทำง
คณิตศำสตร์สำหรับกำรวิเครำะห์สถิติ กำรแจกแจงควำมถี่ กำรสร้ำงกรำฟ กำรวัดตำแหน่งข้อมูล กำรวัดแนวโน้มสู่
ส่วนกลำง กำรวัดกำรกระจำย กำรแจกแจงปกติ ค่ำขนำดอิทธิพล และกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ อ กำร
วิเครำะห์สถิติพรรณนำทำงจิตวิทยำ
Basic concepts of statistical methods in psychology. Psychological variables and levels of
measurement. Basic mathematics for statistical analysis. Frequency distribution. Graphing.
Measure of position. Measure of central tendency. Measure of variability. Normal distribution.
Effect size. Using a computer program for descriptive statistical analysis in psychology.
ม.จว. 110: จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน
3(3-06)
PSY 110: Psychology and Daily Life
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี ; สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก
จิตวิทยำกับชีวิตประจำวัน ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล ปัจจัยด้ำนสังคม
Psychology and daily life. Personality. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors.

122

ม.จว.201 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
4(3-2-6)
PSY 201: Quantitative Analysis in Psychological Research
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ ตัวแปรทำงจิตวิทยำกับกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงบรรยำย แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกำรสุ่มตัวอย่ำง กำรประมำณค่ำเพื่อกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ กำรทดสอบ
สมมติฐำนเพื่อกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของตัวแปรทำงจิตวิทยำ กำรวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์แบบต่ำง ๆ ระหว่ำงตัวแปรทำงจิตวิทยำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวิจัย
Basic knowledge in quantitative analysis and psychological research; psychological variables and
descriptive data analysis; general aspects of sampling; estimation in psychological research;
hypothesis testing in psychological research; analysis of mean differences of psychological
variables; analysis of various types correlations between psychological variables; and computer
package to analyze the research.
ม.จว. 203 : จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
PSY 203 : Social Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับจิตวิทยำสังคม ระเบียบวิธีวิจัยทำงจิตวิทยำสังคม กำรหล่อหลอมทำงสังคม กำรรับรู้ทำง
สั งคม ทัศนคติและกำรเปลี่ ย นทัศนคติ แรงจูงใจทำงสั งคม อิทธิพลทำงสั งคม ควำมดึงดูดใจระหว่ำงบุคคล
พฤติกรรมกลุ่ม ภำวะผู้นำ กำรช่วยเหลือ กำรร่วมมือ และกำรแข่งขัน ควำมขัดแย้ง และควำมก้ำวร้ำว
Fundamentals of social psychology. Research methodology in social psychology. Socialization.
Social perception. Attitude and attitude change. Social motivation. Social influences.
Interpersonal attraction. Group behavior. Leadership. Helping, cooperation and competition.
Conflict and aggression.
ม.จว. 204 : จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
PSY 204 : Developmental Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
บทนำเกี่ยวกับสังกัปพื้นฐำนด้ำนกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์ วิธีกำรศึกษำจิตวิทยำพัฒนำกำร
แนะน ำทฤษฎี จิ ตวิ ท ยำพั ฒ นำกำร กำรศึกษำแบบแผนของพฤติ ก รรมในด้ำ นต่ ำ งๆ กัน เช่น ประสำทสั ม ผั ส
กล้ำมเนื้อ ควำมคิดควำมเข้ำใจ กำรเรียนรู้ สติปัญญำ บุคลิกภำพ พฤติกรรมทำงสังคม ตั้งแต่ระยะก่อนคลอดจนถึง
วัยชรำ (วิชำบังคับประจำวิชำเอก)
Introduction to basic concepts in human growth and development; methods of study of
developmental psychology; introduction to theories in developmental psychology; study of
behavior patterns in various aspects; sensory, motor, cognitive, learning, intellectual functions,
personality, and social behavior from the pre-natal period to old age. (core program)
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ม.จว. 206 : สรีรจิตวิทยา
3(2-2-5)
PSY 206
: Physiological Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
บทนำเกี่ยวกับสรีรจิตวิทยำ เซลล์ของระบบประสำท ระบบประสำท ระบบรับควำมรู้สึก ระบบกล้ำมเนื้อ
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกำรเผำผลำญในร่ำงกำย พฤติกรรมและกำรทำงำนของระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำย ควำมเจ็บป่วย
ทำงร่ำงกำยที่ได้รับอิทธิพลมำจำกจิตใจ และควำมเจ็บป่วยทำงจิตใจที่ได้รับอิทธิพลจำกร่ำงกำย
Introduction to the physiological psychology. Cells of the nervous system. The nervous system.
Sensory system. Muscular system. Endocrine system. Metabolic system. Behaviors and functions
of human physiological systems. Psychosomatic and somatopsychic effects.
ม.จว. 207 : จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
PSY 207 : Psychology of Personality
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมหมำยธรรมชำติของมนุษย์ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อกำรหล่อหลอมบุคลิ กภำพ
ทฤษฎีบุคลิกภำพ ทฤษฎีลักษณะนิสัยและแบบแห่งบุคลิกภำพ ทฤษฎีจิตวิเครำะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี
มนุษยนิยม ทฤษฎีปัญญำนิยม และแนวคิดพุทธจิตวิทยำ กำรประเมินบุคลิกภำพ บุคลิกภำพสู่ควำมควำมสำเร็จ
บุคลิกภำพเบี่ยงเบนและบุคลิกภำพแปรปรวน บุคลิกภำพและสุขภำพกำย และสุขภำพจิต
Basic knowledge of human nature, factors influencing personality formation, personality theories,
traits and type theories, psychoanalysis and neo- psychoanalysis theories, behaviorism theories,
humanistic theories, cognitive theories, Buddhist psychology approach, personality assessment,
successful personality, personality disorder, personality and physical and mental health.
ม.จว. 208 : หลักการวัดผลทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
PSY 208
: Principles of Psychological Measurement
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 และ ม.จว. 104 หรือ ม.จว. 201
หลักกำรพื้นฐำนกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ: ประวัติ ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ มำตรฐำนและจรรยำบรรณของ
กำรทดสอบ กำรวัด กำรทดสอบ กำรประเมินทำงจิตวิทยำ ระดับของกำรวัด กำรเลือกมำตรวัด กำรเตรียมกำร:
กำรดำเนินกำรเบื้องต้น กำรชี้แจง กำรบันทึก กำรสังเกตพฤติกรรม คะแนนกำรปรับเปลี่ยน และเกณฑ์ปกติต่ำง ๆ
ควำมเชื่อมั่น ของมำตรวัด ควำมแม่น ตรงของมำตรวัด กำรวิเครำะห์ มำตรวัดรำยข้อ กำรวัดคุณลั กษณะทำง
จิตวิทยำ กำรวัดควำมสำมำรถ และควำมถนัด ต่ำง ๆ กำรสังเกตพฤติกรรม และกำรพัฒนำกำร กำรวัดสติปัญญำ
กำรวัดควำมสนใจ ทัศนคติและอำรมณ์ กำรสำรวจปัญหำและสุขภำพจิต กำรประเมินบุคลิกภำพ
Foundations of psychological testing: history, evolution, purposes, standard and ethics of testing.
Measurement, testing, evaluation in psychology, scales of measurement. Test selection,
administration: preparation, instruction, recording and behavior observation. Score transformation
and norms reliability of measures. Validity of measures. Item analysis. Measurements of
psychological attributes. Measurements of abilities and aptitude. Observations of behaviors and
development. Measurements of intelligence. Measurements of interests, attitudes and emotions.
Problems and mental health survey. Personality evaluation.
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ม.จว. 209: จิตวิทยาการเรียนรู้
3(3-0-6)
PSY 209: Psychology of Learning
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
ควำมหมำยของกำรเรียนรู้ แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ และกำรประยุกต์ใช้ กำรถ่ำยโยง
กำรเรียนรู้ ควำมจำ แรงจูงใจ และกำรเรียนรู้
Meaning of learning. Main concepts of learning process. Learning theories and applications.
Transfer of learning. Memory. Motivation and learning.
ม.จว.215 : สุขภาพจิต
3(3-0-6)
PSY 215: Mental Health
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่ม;ี สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก
ควำมหมำยและประวัติควำมเป็นมำของสุขภำพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพจิต บุคลิกภำพและสุขภำพจิต กำรคิด
อำรมณ์ ควำมเครียด และกำรปรับตัว ควำมผิดปกติทำงจิต กำรบำบัดรักษำ กำรป้องกันปัญหำสุขภำพจิต และกำร
ส่งเสริมสุขภำพจิต
Meaning and historical background of mental health, Factors conductive to mental health,
Personality and mental health, Thinking, Emotion, Stress and adjustment, Mental disorders,
Therapy, Prevention of mental health problems and promotion of mental health.
ม.จว. 216: จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
PSY 216: Service Psychology and Cross-Cultural Communication
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยำกำรบริกำร ระบบกำรบริกำร หลักของกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ กำรรับรู้ใน
งำนบริกำร กำรจูงใจในงำนบริกำร แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ กำรใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในกำร
บริกำร กำรพัฒนำบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ในงำนบริกำร พฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำร แนวคิด
เกี่ยวกับกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนะธรรมในงำนบริกำร ระบบและกลไกกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมในงำนบริกำร และกำร
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงำนบริกำร
Fundamental concepts of service psychology, service systems, principles of effective services,
perception of service jobs, motivation of service jobs, concepts of personality and human
relations, concepts of human relations application in service, personality and human relations
development in service jobs, individual behaviors in service, cross- cultural communication
concepts in service jobs, cross- cultural communication systems and mechanisms in service jobs
and development of cross-cultural communication skills for service job performers.
ม.จว. 301 : การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม
3(3-0-6)
PSY 301 : Developing Psychosocial Skills
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
แนวคิดและหลักกำรของจิตวิทยำพื้นฐำนที่สำคัญเกี่ยวกับทักษะทำงจิตสังคม กำรวิเครำะห์ และพัฒนำตน
กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรประเมินผลย้อนกลับ กำรชักจูงและเพิ่มพูนพลังให้บุคคล กำรจัดกำรกับควำมเครียดและ
ปัญหำทำงอำรมณ์ รวมทั้งกำรฝึกพฤติกรรมกำรกล้ำแสดงออกที่เหมำะสม
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Introduction to important basic psychological concepts and principles related to psychosocial
skills. Self analysis and development, creating motivation, providing feedback, persuasion and
empowerment, coping with stress and emotional problem management including assertive
training.
ม.จว. 302: การปรึกษาทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PSY 302: Psychological Counseling
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 207
แนวคิด ทักษะพื้นฐำนกำรปรึกษำทำงจิตวิทยำ กำรฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรสัมภำษณ์ วิธีกำรสร้ำง
สัมพันธภำพ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ กำรจดบันทึก จรรยำบรรณในกำรให้กำรปรึกษำ ทฤษฎีและแนวคิดในกำรให้
คำปรึ กษำ ได้แก่ จิ ตวิเครำะห์ พฤติกรรมนิย ม ปัญญำนิยม มนุษยนิยม และทฤษฎีอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ อง กำรฝึ ก
ปฏิบัติกำรให้กำรปรึกษำแบบบูรณำกำร
Concepts, Fundamental counseling skills, Skill practices in interviewing, Rapport, Trust building,
Anecdotal recording, Ethics in counseling, Theories and concepts of counseling: psychoanalytic,
behavioral, cognitive, humanism and other related theories, integrative counseling practices.
ม.จว. 303
: จิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมมนุษย์ในภาพยนตร์
3(3-06)
PSY 303 : Positive Psychology and Human Behavior in Movie
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
จิตวิทยำเชิงบวกและพฤติกรรมมนุษย์ในภำพยนต์ แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยำเชิงบวก ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ควำมสุขในชีวิต กำรคิดทำงบวก แรงจูงใจ และควำมหวังในชีวิต ควำมมุ่งมั่นและยืนหยัด ควำมรักและมิตรภำพ
กำรให้ อ ภั ย และกำรมี เ มตตำ ควำมเอื้ อ เฟื้ อ และกำรเป็ น พลเมื อ งดี ควำมเป็ น ผู้ น ำและกำรท ำงำนเป็ น ที ม
ควำมกล้ ำหำญ ควำมซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ควำมใจกว้ำงและกำรเปิดรับประสบกำรณ์ใหม่ อำรมณ์ขันและควำมคิด
สร้ำงสรรค์
Positive psychology and human behavior in movie, concepts and theories of positive psychology,
personal responsibility, happiness in life; positive thinking, motivation, and hope in life;
perseverance and persistence, love and friendship, forgiveness and mercy, generosity and good
citizenship, leadership and teamwork, bravery, integrity, open- mindedness and openness to
experiences, humor and creativity.
ม.จว. 304 : สถิติอนุมานทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
PSY 304
: Inferential Statistics in Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 104 หรือ ม.จว. 201
พื้นฐำนสถิติอนุมำนทำงจิตวิทยำ ทฤษฎีกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรแจกแจงของกลุ่มตัวอย่ำง กำรประมำณค่ำเพื่อ
กำรวิจัยทำงจิตวิทยำ กำรทดสอบสมมติฐำนเพื่อกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยของ
ตัวแปรทำงจิตวิทยำ กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์แบบต่ำง ๆ ระหว่ำงตัวแปรทำงจิตวิทยำและกำรวิเครำะห์กำรถดถอย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรวิจัย
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Basic concepts of inferential statistics in psychology. Theory of sampling and sampling distribution.
Estimation in psychological research. Hypothesis testing in psychological research. Analysis of
mean differences of psychological variables. Analysis of various types correlations between
psychological variables and regression analysis. Using a computer package to analyze data in the
research.
ม.จว. 305 : พฤติกรรมผิดปกติ
3(3-0-6)
PSY 305 : Behavior Disorders
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 207 (013207)
พฤติกรรมผิดปกติ แนวคิดพฤติกรรมผิดปกติร่วมสมัย กำรจำแนกและกำรตรวจพฤติกรรม ผิดปกติ จิตบำบัดและ
กำรรักษำอื่น ๆ ชนิดของพฤติกรรมผิดปกติที่สำคัญ พฤติกรรมผิดปกติในเด็กและวัยรุ่น พฤติกรรมผิดปกติใน
ผู้สูงอำยุ พฤติกรรมผิดปกติและสังคม
Behavior disorders. Contemporary theoretical perspectives. Classification and behavior disorder
assessment. Psychotherapy and others treatments. Various major behavior disorders. Behavior
disorders in children and adolescence. Behavior disorders in senior citizen. Behavior disorders and
society.
ม.จว. 306 : การพัฒนาการตระหนักรู้ในตน
3(3-0-6)
PSY 306 : Self-Awareness Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว.103
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรตระหนักรู้ในตน มุมมองทำงทฤษฎีจิตวิทยำต่อกำรตระหนักรู้ในตน
กำรพัฒนำควำมรู้ต่อตนเอง เทคนิคต่ำงๆ สำหรับพัฒนำกำรตระหนักรู้ในตน ทักษะกำรฝึกตระหนักรู้ในภำวะ
ปัจจุบันแห่งตน กำรประยุกต์กำรตระหนักรู้ในตนในชีวิตประจำวัน
Definition and importance of self- awareness, psychological theories’ view of self- awareness,
self-knowledge development, various techniques for developing self-awareness. Practice skills of
a momentary state of self- awareness. Application of self-awareness in daily life.
ม.จว. 307 : จิตวิทยาการทดลอง
3(2-2-5)
PSY 307 : Experimental Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว.104 หรือ ม.จว. 201
ควำมรู้ พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ จิ ต วิท ยำกำรทดลอง ได้ แ ก่ กำรออกแบบกำรทดลอง กำรเขี ย นรำยงำนกำรทดลอง
จริยธรรมและจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับกำรทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง หลักกำรในกำรทดลองทำงจิตวิทยำ
เพื่อศึกษำพฤติกรรมและกระบวนกำรทำงจิตของจิตวิทยำแต่ละสำขำ รวมถึงมีกำรปฏิบัติกำรทดลองเบื้องต้นใน
ห้องทดลอง
Fundamental knowledge of experimental psychology, consisting of experimental design,
experiment report writing, ethics and code of conducts in research involving with experiment in
human or animal subjects. Principles of psychological experiment to study behavior and mental
process in each of the subfields of psychology, and practices of basic experimental skills in
laboratory.
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ม.จว. 309 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
PSY 309 : English for Psychological Studies
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.อ. 223 และ ม.จว.103
คำศัพท์เทคนิคทำงจิตวิทยำ ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนวรรณกรรมทำงจิตวิทยำ ภำษำอังกฤษสำหรับกำรเขียน
รำยงำนทำงจิตวิทยำ รูปแบบกำรเขียนตำมหลักข้อกำหนดของสมำคมจิตวิทยำอเมริกัน ภำษำอังกฤษสำหรับ
กำรนำเสนองำนทำงจิตวิทยำด้วยวำจำ
Technical terms used in psychology. English for reading psychological literature. English for
writing psychological report. American Psychological Association (APA) writing format. English for
oral presentation in psychology.
ม.จว.310 : จิตวิทยาประยุกต์ทั่วไป
3(3-0-6)
PSY 310: General Applied Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
ศึกษำกำรนำจิตวิทยำมำประยุกต์ใช้ เช่น จิตวิทยำเกี่ยวกับบุคลำกร วิศวกรรม กำรบริโภค คลินิก กำรให้คำปรึกษำ
กำรวิจำรณ์และวิเครำะห์วรรณคดี ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจิตวิทยำกับอำชีพอื่น (เปิดให้นักศึกษำที่ไม่ใช่วิชำเอก)
Study of general applications of psychology, personnel psychology, engineering psychology,
consumer psychology, clinical psychology, counseling psychology, literary criticism and analysis;
relationship of psychology and other professional fields.
ม.จว. 311
: จิตวิทยาเด็ก
3(3-0-6)
PSY 311 : Child Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 204
สำรวจทฤษฎีและกำรวิจัยเกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็ก เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนคลอดถึงวัยก่อนวัยรุ่น โดยศึกษำทั้งทำงด้ำน
ชีว วิทยำและสิ่ งแวดล้ อม เน้ น ในด้ำนกำรคิดกำรเข้ำ ใจจริยธรรม สั งคมและอำรมณ์ รวมถึงควำมส ำคั ญ ของ
ประสบกำรณ์ของชีวิตวัยต้นซึ่งหล่อหลอมบุคลิกภำพควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ และพฤติกรรมจูงใจ
Survey of theories and research in child development from prenatal period through
preadolescence, biologically and environmentally, with emphasis on cognitive, moral, social, and
emotional aspects; importance of early experiences in forming personality, intellectual capability,
and motivational behavior. (elective)
ม.จว. 312
: การจูงใจ
3(3-0-6)
PSY 312
: Motivation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
ศึกษำองค์ประกอบทำงด้ำนสรีรวิทยำ สิ่งแวดล้อมและจิตใจซึ่งมีผลในกำรกระตุ้นและนำบุคคลให้ทำพฤติกรรม
ต่ำงๆ สังกัปเกี่ยวกับแรงขับ ควำมต้องกำร แรงจูงใจและสิ่งล่อใจ ทฤษฎีต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ เทคนิคกำร
จูงใจในสภำพชีวิตจริง
Study of physiological environmental and mental factors which activate and direct sequences of
behavior; concepts of drives, needs, motives, and incentives; different theories of motivation;
motivational techniques in real-life situations. (elective)
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ม.จว. 313: จิตวิทยาวัยรุ่น
3(3-0-6)
PSY 313 : Psychology of Adolescence
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 204
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยรุ่น พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม กำรคิดและศีลธรรมของวัยรุ่น ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อวัยรุ่น ปัญหำทำงจิตวิทยำในวัยรุ่น และกำรช่วยเหลือทำงจิตวิทยำสำหรับวัยรุ่น
Fundamental knowledge of adolescence, physical, emotional, social, cognitive and moral
developments of adolescence. Factors influencing adolescents, Psychological problems in
adolescents and Psychological interventions for adolescents.
ม.จว. 314
: จิตวิทยาอาชญากรรม
3(3-0-6)
PSY 314
: Criminal Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 หรือ ม.จว. 110
แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับจิตวิทยำอำชญำกรรมและเหยื่อวิทยำ ปัจจัยทำงจิตวิทยำที่เกี่ยวข้องกับอำชญำกรรม
ประเภทต่ำงๆ ควำมผิดปกติทำงจิตกับอำชญำกรรม แนวทำงกำรบำบัดฟื้นฟูและกำรป้องกันอำชญำกรรม
Basic concepts of criminal psychology and victimology, psychological factors related to the
different types of crimes, mental disorders and crimes, guidelines for rehabilitation and crime
preventions.
ม.จว. 316 : จิตวิทยาการรู้การคิด
3(3-0-6)
PSY 316 : Cognitive Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
แนวคิดและทฤษฎีทำงจิตวิทยำ กำรรู้กำรคิด โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรทำงำนของสมอง กระบวนกำรรู้
กำรคิดพื้นฐำน กำรแทนและกำรจัดระเบียบควำมรู้ กำรใช้และกำรจัดกำรข้อมูล
Concept and theories of cognitive psychology, fundamental structure and brain function, basic
cognitive processes, representation and organization of knowledge, use and manipulation of
information.
ม.จว.317 : จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
3(3-0-6)
PSY 317: Psychology for Human Potential Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 หรือ ม.จว.110
แนวคิดและทฤษฎีท ำงจิ ตวิทยำที่ เกี่ ย วข้ องกับ กำรพัฒ นำศั กยภำพมนุษ ย์ กำรวิเครำะห์ ศักยภำพของตนเอง
กำรวำงแผนเชิง กลยุ ท ธ์ เพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของตนเอง กำรบริ ห ำรตนเองและควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ำ งบุคคล
กำรประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ไปใช้ในบริบททำงสังคมต่ำง ๆ
Psychology concepts and theories related to human potential development, analysis of one’s
own potential, strategic planning for potential development, self and interpersonal relations
management, application of human potential development concepts to various social contexts.
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ม.จว. 318 : การช่วยเหลือทางจิตวิทยาสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
PSY 318 : Psychological Intervention for Children
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 204
หลักกำรพื้นฐำนในกำรช่วยเหลือเด็ก จริยธรรมในกำรทำงำนกับเด็ก แนวทำงกำรช่วยเหลือทำงจิตวิทยำสำหรับ
เด็กแบบต่ำงๆ และแนวทำงกำรช่วยเหลือแบบไม่มีโครงสร้ำง ควำมร่วมมือของครอบครัว และกำรทำงำนแบบ
สหวิชำชีพ
Basic principle of psychological intervention for children. Ethical issue of working with children.
Various psychological intervention approaches for children. Family collaboration and
multidisciplinary team.
ม.จว.321 : จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น
3(3-0-6)
PSY 321: Introduction to Clinical Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 305
ควำมเป็นมำและแนวคิดใหม่ด้ำนจิตวิทยำคลินิก บทบำทของทฤษฎีบุคลิกภำพ แนวคิดกำรปรับตัว และ
ควำมผิดปกติทำงจิต หลักวิธีกำรตรวจทำงจิตวิทยำ กำรบำบัดทำงจิต กำรขยำยตัวและทิศทำงใหม่ของจิ ตวิทยำ
คลินิก จรรยำบรรณของนักจิตวิทยำคลินิก
Historical background and new ideas in clinical psychology. Role of personality theories.
Approaches to adjustment and deviance. Clinical assessment. Clinical intervention. Expansion and
new directions of clinical psychology. Clinical psychologist’s code of ethics.
ม.จว. 322 : จิตวิทยาการเสพติด
3(3-0-6)
PSY 322
:
Addictive Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
นิยำมของกำรเสพติด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกำรเสพติด กำรติดสำรเสพย์ติด กำรเสพติดพฤติกรรม กำรป้องกันและ
กำรบำบัดรักษำกำรเสพติด
Definition of addiction. Theories relating to addiction. Chemical dependence. Behavioral addiction.
Prevention and treatment of addictions.
ม.จว. 325 : ประสาทสัมผัสการรับรู้
3(2-2-5)
PSY 325 : Sensation and Perception
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 206
ศึกษำและค้น คว้ำในห้ องปฏิบั ติกำร เพื่อตรวจสอบกำรรับรู้ทำงประสำทสั มผัส กำรทำงำนร่ว มกันของระบบ
ประสำท และกำรตอบสนองเกี่ยวกับกำรรับรู้ กำรคิดต่อตัวเร้ำในสิ่งแวดล้อมอันจะมีผลต่อประสำทตำและหู
(วิชำบังคับประจำวิชำเอก)
Study and laboratory exploration of sensory reception, neural integration, and perceptual
cognitive response to environmental stimuli which affect the senses of vision and audition.
(core program)
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ม.จว. 326:
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(3-0-6)
PSY 326: Psychology of Exceptional Children
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 204
ประวัติกำรศึกษำพิเศษและสถำนภำพปัจ จุบันที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยำเด็กพิเศษ ประเภทสำเหตุและแนวทำง
ช่วยเหลือเด็กพิเศษทำงด้ำนกำรเรียนรู้ เชำวน์ปัญญำ และพฤติกรรมทำงสังคม กำรบกพร่องทำงประสำทสัมผัส
กำรบกพร่องทำงร่ำงกำย
History of special education and present situation of psychology of exceptional children. Types,
causes, and interventions of the exceptionalities in learning abilities, intelligence and social
behaviors. Sensory impairments. Physical impairments.
ม.จว. 329 : นิติจิตวิทยา
3(3-0-6)
PSY 329 : Forensic Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 203 (013203)
บทนำเกี่ยวกับนิติจิตวิทยำ อำชญำวิทยำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนิติจิตเวช กำรตรวจวินิจฉัยทำง
นิติจิตวิทยำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยทั้งแพ่งและอำญำ
Introduction to forensic psychology, criminology, and legal issues related to forensic psychiatric
patients and forensic psychological assessments related to civil and criminal law.
ม.จว. 330: จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
PSY 330: Industrial and Organizational Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
หลักกำร ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
ด้ำนจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร กำรวิเครำะห์งำน กำรสรรหำและกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรฝึกอบรมและ
พัฒนำบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน แรงจูงใจในกำรทำงำน ควำมพึงพอใจในกำรทำงำน กำรสื่อสำร
ในองค์กำร พฤติกรรมกลุ่มและกำรทำงำนเป็นทีม ภำวะผู้นำ กำรพัฒนำองค์กำร สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำน
Principles, theories and concepts in industrial and organizational psychology including the
following topics: research methods in industrial and organizational psychology, job analysis,
personnel recruitment and selection, personnel training and development, performance
appraisal, work motivation, job satisfaction, organizational communication, group behavior and
teamwork, leadership, organization development, work environment and safety.
ม.จว. 335: จิตวิทยาสุขภาพและความผาสุกในชีวิตและการทางาน
3(3-0-6)
PSY 335: Psychology of Health and Well-Being in Life and Work
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภำพและควำมผำสุก ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยำสุขภำพและควำมผำสุก สุขภำพและ
ควำมผำสุ กในชี วิ ตและกำรท ำงำน ปั จจั ยทำงจิ ตสั งคมที่ มี ผลต่ อสุ ขภำพและควำมผำสุ กในชี วิ ตและกำรท ำงำน
ควำมเครียดและควำมเหนื่อยหน่ำยจำกกำรทำงำน สำเหตุและผลของควำมเครียด กำรป้องกันและกำรจัดกำรกับ
ควำมเครียด กำรออกแบบโปรแกรมกำรส่งเสริมสุขภำพและควำมผำสุกในชีวิตและกำรทำงำน ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับ
สุขภำพและควำมผำสุกในชีวิตและกำรทำงำน
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Basic concepts of health and well-being. Theories of psychology of health and well-being.
Health and well-being in life and work. Psychosocial factors influencing health and well-being in
life and work. Work-related stress and burnout. Causes and consequences of stress. Prevention
and management of stress. Designing intervention to promote health and well-being in life and
work. Current issues in health and well-being.
ม.จว. 337 : จิตวิทยามนุษยปัจจัย
3(3-0-6)
PSY 337 : Human Factors Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 330
แนวคิดพื้นฐำนทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยำมนุษยปัจจัย กำยวิภำคศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน กำรวิเครำะห์
กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยของมนุษย์ กำรวัดขนำดสัดส่วนร่ำงกำยมนุษย์ ชีวกลศำสตร์ใน กำรทำงำน สรีรวิทยำในกำร
ทำงำน กำรประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยำมนุษยปัจจัย ในกำรออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน งำนยกย้ำยวัสดุที่
ต้องใช้มือและแรงกำยในกำรทำงำน ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับเครื่องจักร
Fundamentals of human factors psychology. Work related anatomy. Analysis of human body
mobility, Anthropometry. Occupational biomechanics. Occupational physiology. Application of
human factors psychology principles for designing work environment. Manual material handlings.
Human machine interfaces.
ม.จว. 338 : การประเมินทางจิตวิทยาในองค์การ
3(3-0-6)
PSY 338 : Psychological Assessment in Organizations
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 208
มโนทัศน์พื้นฐำนของกำรประเมินทำงจิตวิทยำในองค์กำร กระบวนกำรประเมินทำงจิตวิทยำที่ประยุกต์ใช้สำหรับ
กำรจัดกำรบุคลำกรในองค์กำร พื้นฐำนทฤษฎีจิตมิติและทฤษฎีเกณฑ์ กำรวิเครำะห์ง ำนสำหรับออกแบบกำร
ประเมินทำงจิตวิทยำ กำรใช้แบบทดสอบมำตรฐำนทำงจิตวิทยำสำหรับประเมินระดับบุคคลในองค์กำรในด้ำน
ควำมสำมำรถทำงกำรรู้คิด ทักษะทำงกลไกและควำมถนัด บุคลิกภำพ ทัศนคติต่องำน และควำมสนใจและค่ำนิยม
ในกำรทำงำน กำรใช้กำรประเมินทำงจิตวิทยำระดับบุคคล
Basic concepts of psychological assessment in organizations. Psychological assessment process
applying for personnel management in organizations. Basic psychometric theory and criterion
theory. Job analysis for designing psychological assessment. Applications of standard
psychological tests for individual psychological assessment in organizations, such as abilities,
psychomotor and aptitude, personality, job attitude, and interest and work values. Implication
of individual psychological assessment into practice.
ม.จว. 404: ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
PSY 404: Research Methodology in Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 201 หรือ ม.จว. 304
แนวคิดของกำรวิจัย ปัญหำและหัวข้อกำรวิจัย กำรตั้งสมมติฐำน กำรออกแบบกำรวิจัย ประชำกรและ
กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย เครื่องมือและกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัย วิธีกำรทำงสถิติ
กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย กำรแปลผล กำรนำเสนอ และกำรเขียนรำยงำน
วิจัย กำรประเมินผลวิจัย
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Concept of research. Research problems and hypothesis. Various types of research designs.
Population and sampling. Writing a research proposal. Instruments and data collections. Statistical
methods. Data processing and analysis. Testing research hypothesis. Interpretation and
presentation. Research report and evaluation.
ม.จว. 410: จิตบาบัด
3(3-0-6)
PSY 410: Psychotherapy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 302 และ ม.จว. 305
สังกัปเกี่ยวกับจิตวิทยำคลินิก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักจิตวิทยำและผู้ป่วย กำรทบทวนกลวิธีที่ใช้ กำรนำไปใช้ และ
ผลของทฤษฎีจิตบำบัดที่สำคัญ กำรเลือกใช้จิตบำบัดวิธีต่ำงๆ กับผู้ป่วยเป็นรำยบุคคล เช่น แบบไม่แนะนำ
แบบจิตวิเครำะห์ แบบประคับประคอง แบบพฤติกรรมบำบัด กำรบำบัดแบบกลุ่ม และ กำรบำบัดแบบครอบครัว
The concept of clinical psychology; the clinician and patient relationship; review of techniques,
applications, and varying outcomes of major theories of psychotherapy; case demonstration study
of selected therapeutic methods, e.g. nondirective psychoanalytical, supportive, behavioral; group
and family therapies. (clinical program)
ม.จว. 413: แรงจูงใจในการทางาน
3(3-0-6)
PSY 413: Work Motivation
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 203
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรทำงำน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรทำงำน แรงจูงใจภำยในงำน
และแรงจูงใจภำยนอกงำน กำรออกแบบงำน กำรตั้งเป้ำหมำยในกำรทำงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ งำน
ค่ำตอบแทนหรือรำงวัล ควำมพึงพอใจในงำน ควำมผูกพันของพนักงำน และพฤติกรรมกำรถอนตัวออกจำกงำน
Fundamentals of work motivation. Theoretical approaches of work motivation. Intrinsic and
extrinsic motivation. Job design. Goal setting. Performance evaluation. Pay or rewards.
Job satisfaction. Employee engagement. Withdrawal behavior.
ม.จว.414
: การวิจัยรายบุคคล
3(3-0-6)
PSY 414
: Individual Research
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กำรศึกษำและวิจัยของแต่ละบุคคล เกี่ยวกับหัวข้อที่ทำกำรเสนอและได้รับอนุมัติจำกผู้สอนวิชำนี้นักศึกษำต้อง
แสดงออกซึ่งผลงำนอันเกิดจำกควำมคิดริเริ่มของตนเองภำยใต้คำแนะนำและกำรควบคุมดูแลของอำจำรย์ผู้สอน
Individual study and research of a topic proposed by student and approved by instructor; student
expected to perform original work under general guidance and supervision of instructor. (elective)
ม.จว.416 : การวิเคราะห์วรรณคดีในเชิงจิตวิทยา
3(3-0-6)
PSY 416: Psychological Analysis of Literature
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3
กำรวิเครำะห์วรรณคดีจำกแนวควำมคิดทำงจิตวิทยำ ธรรมชำติของควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรเขียนในฐำนะที่เป็น
กิจกรรมทำงจิตวิทยำ กลวิธีในกำรเขียน ธรรมชำติจิตวิทยำของเรื่องสั้นและนวนิยำย ประสบกำรณ์ต่ำงๆ
ประสบกำรณ์ด้ำนโศกนำฏกรรม ทฤษฎีในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ (วิชำเลือก)
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Analysis of literature from a psychological point of view; nature of productive thinking; writing;
as a psychological activity; techniques of writing; psychological nature of short stories and
novels; numerous experience; experiencing a tragedy; theories of criticism. (elective)
ม.จว. 420: การให้คาปรึกษาและจิตบาบัดแบบกลุ่ม
3(3-0-6)
PSY 420: Group Counseling and Psychotherapy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 302 หรือ ม.จว 321
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำและจิตบำบัดแบบกลุ่ม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบำบัด จริยธรรมและ
จรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับกำรบำบัดแบบกลุ่ม หน้ำที่ผู้นำกลุ่ม กระบวนกำรกลุ่ม กำรทำกลุ่มสำหรับผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ประเด็นเรื่องพหุวัฒนธรรมในกำรบำบัดแบบกลุ่ม กำรฝึกและประยุกต์ใช้แนวคิดในกำรเป็นผู้นำกลุ่ม
และสมำชิกกลุ่ม
Basic concepts of group counseling and psychotherapy. Therapeutic factors. Ethics and code of
conduct relevant to group therapy. Group leader. Stages of group process. Group work for
inpatients and outpatients. Multicultural issues in group therapy. Practice and applying concepts
of group therapy as a group leader and a member.
ม.จว. 421: ทักษะการทาจิตบาบัดรายบุคคล
3(3-0-6)
PSY 421: Skills Practicing in Individual Psychotherapy
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 410
ทักษะกำรทำจิตบำบัดรำยบุคคล ขั้นตอนในกำรทำจิตบำบัดทักษะกำรสื่อสำรในกำรเป็นผู้บำบัด ฝึกกำรทำจิต
บำบัดเพื่อช่วยให้ผู้รับกำรบำบัดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี กำรสร้ำงกลวิธีเพื่อนำสู่เป้ำหมำยของผู้บำบัดและผู้รับกำร
บำบัด กำรพัฒนำทักษะในกำรช่วยให้ผู้รับกำรบำบัดสร้ำงแผนที่สำมำรถทำได้
Skills practicing in individual psychotherapy. Stages of psychotherapy. Practicing basic
communication skills for psychotherapists. Practicing in helping clients to develop programs for
constructive change. Creating action strategies to reach psychotherapists and clients’ goals.
Developing skills in helping clients develop action plans that work.
ม.จว. 422: การตรวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมในจิตวิทยาคลินิก
3(3-0-6)
PSY 422: Personality and Behavior Assessment in Clinical Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 208 และ ม.จว. 305
กำรตรวจบุคลิกภำพและพฤติกรรมในจิตวิทยำคลินิก โดยใช้แบบสำรวจหรือแบบวัดบุคลิกภำพเชิงปรนัย
แบบวัดบุ คลิ กภำพสร้ ำงตำมกฎเกณฑ์ แบบวัดบุคลิ กภำพสร้ำ งตำมทฤษฎี แบบวัดบุคลิ กภำพสร้ ำงจำกกำร
วิเครำะห์ปัจจัยและกำรวัดพฤติกรรม กำรพัฒนำทักษะกำรใช้แบบวัด ทฤษฎีเบื้องหลัง กรณีตัวอย่ำง กำรแปล และ
กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ
Personality and behavior assessment in clinical psychology focusing on various types of objective
methods. Criterion - keyed - Delivered Inventories. Theory - Guided Inventories. Factor analytically - derived inventories - behavioral assessment. Developing skills in using major tests,
theoretical background, case study, interpretation and analysis of the test result.
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ม.จว. 423: การตรวจวินิจฉัยทางประสาทจิตวิทยา
3(3-06)
PSY 423: Neuropsychological Assessment
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 305
แนวคิดเกี่ยวกับประสำทจิตวิทยำ พยำธิสภำพทำงสมอง และกำรทดสอบทำงประสำทจิตวิทยำ กำรใช้แบบคัด
กรองและชุดเครื่องมือทดสอบทำงประสำทจิตวิทยำชนิดต่ำง ๆ เพื่อกำรวินิจฉัยทำงคลินิกในผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ
พยำธิสภำพทำงสมอง
Concepts of neuropsychology, neurocognitive impairment and neuropsychological assessment.
Use of different types of the screening and battery of neuropsychological tests for psychological
diagnostics of neurocognitive impairment among individual patients.
ม.จว. 425 : จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
PSY 425 : Community Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 203
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยำชุมชนรวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ควำมเป็นชุมชน กำรจัดกำรกับปัญหำ
ชุมชนและกำรสนับสนุนทำงสังคม กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน กำรป้องกัน
และส่งเสริมชุมชน กำรวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยำชุมชน กำรพัฒนำและกำรประเมินผลโครงกำรชุมชน
Introduction to community psychology including relevant theoretical perspectives and methods
of community psychology; characteristics of community; management of community problems
and social support; community participation and resilience; community prevention and
promotion; research in community psychology; development and evaluation of community
programs.
ม.จว.426 : กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับนักจิตวิทยา
3(3-0-6)
PSY 426 : Law, Ethics and Code of Conduct for Psychologist
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 305
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกฎหมำย จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ หลักจริยธรรมและจรรยำบรรณ
สำหรับนักจิตวิทยำ จริยธรรมและจรรยำบรรณที่เกี่ยวกับกำรตรวจวินิจฉัยทำงจิตวิทยำ กำรรักษำควำมลับและกำร
เปิดเผยข้อมูล จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรบำบัดรักษำทำงจิตวิทยำ กำรประเมินควำมเสี่ยง และภำระหน้ำที่
ในกำรเตือน สัมพันธภำพทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรวิจัย จริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศและกำรฝึกอบรม กฎหมำยวิชำชีพและกำรประกอบโรคศิลปะ
Definition and importance of law, ethics, and code of conduct; ethical principles and code of
conduct for psychologists; ethics and code of conduct related to psychological assessment;
confidentiality and disclosure; ethics and code of conduct in psychological treatment; risk
assessment and duty to warn; multiple relationship and conflict of interest; ethics and code of
conduct in research; ethics and code of conduct in teaching, supervision, and training; professional
law and the practice of the art of healing.
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ม.จว. 427: การตรวจเชาวน์ปัญญาและความสามารถเฉพาะ
3(3-0-6)
PSY 427: Intelligent and Specific Ability Assessment
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 208 และ ม.จว. 305
ศึกษำควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชำวน์ปัญญำ ควำมบกพร่องทำงเชำวน์ปัญญำ และจรรยำบรรณในกำรทดสอบทำง
จิตวิทยำ กำรใช้ กำรคิดคะแนนและกำรแปลผลแบบทดสอบเชำวน์ปัญญำและควำมสำมำรถเฉพำะในผู้ใหญ่ และ
แบบทดสอบเชำวน์ปัญญำและควำมสำมำรถเฉพำะในเด็ก และกำรบริหำรแบบทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงำน
จิตวิทยำคลินิก
General knowledge about intelligence, intellectual disability and ethics related to psychological
assessment. Using, scoring and interpretation of intelligence assessment and specific ability in
adult and intelligence assessment and specific ability in children. Psychological administrations in
others assessment used in clinical psychology.
ม.จว. 428: เทคนิคการฉายภาพจิตในการตรวจประเมินทางคลินิก
3(3-0-6)
PSY 428: Projective Techniques in Clinical Assessment
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 321
กำรทดสอบฉำยภำพจิตและเทคนิคต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรค้นหำและวินิจฉัยควำมผิดปกติด้ำนจิตใจและ
บุคลิกภำพ กำรทดสอบรอส์ชำค ทีเอที และซีเอที ตลอดจนกำรเติมประโยคให้สมบูรณ์และกำรวำดภำพ
Projective tests and techniques useful for detecting and diagnosing mental and personality
disorders, Rorschach, TAT, and CAT tests, sentence completion and drawing projective techniques.
ม.จว. 429: จิตวิทยาอปกติขั้นสูง
3(3-0-6)
PSY 429: Advanced Abnormal Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 305
ควำมเข้ำใจขั้นสูงเกี่ยวกับควำมผิดปกติทำงจิตที่พบบ่อย ได้แก่ ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ ควำมผิดปกติด้ำนควำม
วิตกกังวล จิตเภท ควำมผิดปกติทำงจินที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำร ควำมผิดปกติจำกกำรใช้สำร รวมถึงกำรตรวจ
ประเมินทำงจิตวิทยำ สมุฏฐำนควำมผิดปกติทำงจิต แนวทำงกำรช่วยเหลือและบำบัดทำงจิต และจริยธรรมกับ
ประเด็นทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยำอปกติAdvanced understanding of common psychological
abnormalities, e.g. mood disorders, anxiety disorders, schizophrenia, development-related
disorders, substance use disorder; including psychological assessment, etiology, psychological
help and therapy, ethical and legal issues related to abnormal psychology.
ม.จว. 431: จิตวิทยาการฝึกอบรมและการพัฒนาในองค์การ
3(3-0-6)
PSY 431: Psychology of Training and Development in Organizations
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 209
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กำร กระบวนกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม แนวคิดและทฤษฎีกำรเรียนรู้กับกำรฝึกอบรม กำรออกแบบ
หลักสูตรกำรฝึกอบรม วิธีกำรฝึกอบรม กำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม กำรเขียน
รำยงำนกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม กำรวำงแผนและพัฒนำอำชีพ

136

Basic knowledge of personnel training and development in organizations. Personnel training and
development process. Training needs analysis. Concepts and theories of learning and training.
Training course design. Training methods. Training project administration. Training evaluation.
Writing a training evaluation report. Career planning and development.
ม.จว. 432: จิตวิทยาบุคลากร
3(3-0-6)
PSY 432 : Personnel Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 330; สาหรับนักศึกษาวิชาเอกเท่านั้น
หลักกำร ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยำบุคลำกร ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับ
กำรทดสอบเชิงจิตวิทยำ กำรวิเครำะห์งำน กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง กำรทดสอบควำมสำมำรถ กำรทดสอบ
บุคลิกภำพและควำมสนใจ กำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรค่ำตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์
Principles, theories and concepts in personnel psychology, including the following topics: Basic
concepts in psychological testing. Job analysis. Structured interviews. Ability tests. Personality and
interest tests. Performance tests. Performance appraisal. Compensation and benefit management.
ม.จว. 433: จิตวิทยาผู้บริโภค
3(3-0-6)
PSY 433: Consumer Psychology
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 103
แนวคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับจิตวิทยำผู้บริโภค กำรวิจัยผู้บริโภค กระบวนกำรซื้อของผู้บริโภค กำรซื้อ กำรใช้
และกำรประเมินหลังกำรบริโภค ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค อิทธิพลทำงสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค สิทธิและกำรคุ้มครองผู้บริโภค
Basic concepts of consumer psychology. Consumer research. Purchasing, using, and postconsumption evaluation. Psychological factors influencing consumers’ behavior. Social and
cultural influences on consumers’ behavior. Consumer’s right and protection.
ม.จว. 434: จิตวิทยาการตรวจวินิจฉัยองค์การ
3(3-0-6)
PSY 434: Psychology of Organizational Diagnosis
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 330
ควำมรู้ พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ ควำมส ำคั ญ ของกำรตรวจวิ นิ จ ฉั ย องค์ ก ำรต่ อ กำรพั ฒ นำองค์ ก ำร กระบวนกำรและ
แบบจำลองต่ำงๆที่ใช้ในกำรตรวจวินิจฉัยองค์กำร กำรตรวจวินิจฉัยสภำพแวดล้อมองค์กำร ผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กำร ปัจจัยองค์กำรและทรัพยำกรมนุษย์ กำรสร้ำงแบบประเมินทำงจิตวิทยำเพื่อกำรตรวจวินิจฉัยองค์กำร
จิตวิทยำกำรเปลี่ยนแปลงและกำรต่อต้ำนภำยในองค์กำร จิตวิทยำกำรจัดกำร กำรเปลี่ยนแปลงและจรรยำบรรณ
Basic knowledge of the significances of organizational diagnosis on organizational development,
various processes and models used in organizational diagnosis, diagnosis of environmental factors,
stakeholders, organizational factors and human resource, construction of psychological
assessment for organizational diagnosis; psychology of changes and resistance, psychology of
change management and ethics.
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ม.จว. 435 : จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
PSY 435: Psychology of Organizational Change and Development
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 330
ควำมเป็นมำและสถำนกำรณ์ปัจจุบันของกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร ทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยำเพื่อทำควำมเข้ำใจและเตรียมพร้อมสำหรับ กำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร ควำมเป็นมำของกำร
พัฒนำองค์กำร ทฤษฎีกำรพัฒนำองค์กำร กระบวนกำรวินิจฉัยองค์กำร ภำพรวมเกี่ยวกับวิธีกำรพัฒนำองค์กำร
กำรประเมินผลกำรพัฒนำองค์กำร
History and current status of organizational change. Theories of organizational change.
Psychological concepts and theories used in understanding and preparing for organizational
change. History of organizational development. Theories of organizational development.
Organizational diagnosis processes. Overview of organizational development interventions.
Evaluation of organizational development.
ม.จว. 443: การฝึกงานด้านจิตวิทยาคลินิก
6(0-36-0)
PSY 443: Clinical Psychology Practicum
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 410 และ ม.จว. 428
ฝึกหัดให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับงำนทำงจิตเวช โดยกำรฝึกหัดกำรใช้เ ครื่องมือทดสอบ และกลวิธีกำรวินิจฉัยด้วย
แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ และกลวิธีในกำรบำบัดรักษำ ซึ่งนักศึกษำแต่ละคนจะได้รับจำกกำรฝึกงำนแตกต่ำงกันไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงำนที่มีอยู่ในสถำบันจิตเวชแต่ละแห่งที่ส่งไปฝึก
Development skill in psychiatric work by practicing the administration and diagnostic techniques
of psychological tests and psychotherapeutic techniques. Practical training will vary from one
student to another depending upon opportunities in the particular psychiatric institute to which
assigned.
ม.จว. 445: การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6(0-36-0)
PSY 445: Industrial and Organizational Psychology Practicum
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 431 และ ม.จว. 432
กำรฝึกปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน กำรประยุกต์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรไปใช้
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำองค์กำร กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร กำรฝึกอบรมและพัฒนำ
บุคลำกร กำรจัดกำรเกี่ยวกับสภำพกำรทำงำน กำรวิจัยเกี่ยวกับบุคลำกร กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภค
Practical training in public and private organizations. Application of knowledge of industrial and
organizational psychology for human resources management and organization development,
personnel recruitment and selection, personnel training and development, work environment
management, personnel research, consumer behavior research.
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ม.จว. 453: การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก
3(1-6-2)
PSY 453: Clinical Psychology Seminar
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 410 และ ม.จว. 428
กำรค้นคว้ำเชิงลึกตำมหัวข้อที่นักศึกษำเลือกในสำขำจิตวิทยำคลินิก กำรเสนอและกำรอภิปรำยถึงผลของกำร
ค้นคว้ำ เน้นในด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ กำรรวบรวมข้อเท็จจริงและแนวควำมคิด กำรวิเครำะห์อย่ำงมี
วิจำรณญำณ และในกระบวนวิชำนี้จะเน้นถึงควำมสำคัญของกำรเสนอรำยงำน และข้ออภิปรำยถกเถียงปัญหำด้ำน
จิตวิทยำคลินิก
Individual indepth investigation of a student-selected topic in clinical psychology; presentation
and discussion of finding of the investigation: student creativity organization of facts and ideas,
critical analysis, and effective report presentation and argument will be emphasized.(clinical
program)
ม.จว. 455: การสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3(3-0-6)
PSY 455: Industrial and Organization Psychology Seminar
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ม.จว. 404 และ ม.จว. 432
กำรศึกษำค้นคว้ำในประเด็นปัญหำทำงจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร กำรนำเสนอและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์และควำมคิดเชิงเหตุผล กำรฝึกทักษะกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและวิเครำะห์
ข้อมูลอย่ำงมีวิจำรณญำณ ตลอดจนกำรอภิปรำยและกำรนำเสนอผลกำรศึกษำตำมหลักวิชำ
Investigation into issues of industrial and organizational psychology problems. Presentation and
discussion on findings from the investigation. Creativity development and reasonable thinking.
Collection of data skill and data analysis, including, discussion and presentation in theory.

