
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พุทธศักราช  2548 

 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Arts Program in Psychology 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (จิตวิทยา) 
    Bachelor  of  Arts (Psychology) 
 ช่ือยอ : ศศ.บ. (จิตวิทยา) 
    B.A. (Psychology) 

 
 
1.  กลุมวิชาแกน 
PG  1101 จิตวิทยาท่ัวไป   3(3-0)  
  General Psychology 
  ความหมายและความสําคัญของจิตวิทยา ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา ความ
แตกตางระหวางบุคคล  พัฒนาการของมนุษย  เชาวนปญญา  การรับรู  การเรียนรู  การจําและการ
ลืม  การจูงใจ  ความฉลาดทางอารมณ  บุคลิกภาพและการปรับตัว  สุขภาพจิต   
 
PG  2106 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 3(3-0) 
  Psychology of Personality 
  ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  การพัฒนา
บุคลิกภาพ    การวิเคราะหและการจําแนก  บุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ  ความสัมพันธของ
บุคลิกภาพ กับสังคมและวัฒนธรรม         ความหมายและความสําคัญของการปรับตัว    วิธีการ
ปรับตัวแบบตางๆ      พฤติกรรมที่เปนปญหา  การปองกันและการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา   
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PG  2107 การทดสอบทางจิตวิทยา 3 (3-0) 
  Psychological   Testing 
  ศึกษาความรูพื้นฐานของการทดสอบทางจิตวิทยา หลักการสําคัญของการวัดการ
ทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยา คะแนนและเกณฑปกติ สถิติพื้นฐานในการทดสอบ การสราง
แบบทดสอบทางจิตวิทยา การหาคุณภาพของแบบทดสอบเกี่ยวกับความเที่ยง ความตรง และ
คุณภาพรายขอ การดําเนินการทดสอบ หลักของการเลือกใชแบบทดสอบ จรรยาบรรณของผูใช
แบบทดสอบ แหลงขอมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา   การใชคอมพิวเตอร
กับการทดสอบทางจิตวิทยา 
 
 

 
PG  2202     จิตวิทยาการเรียนรู    3(3-0) 

Psychology  of  Learning  
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และ ธรรมชาติของการเรียนรู   ชนิดของการเรียนรู      
ทฤษฎีการเรียนรู  การวิ เคราะห   การวิจัย  การทดลองและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเรียนรู                  
การประยุกตใชหลักการเรียนรูในชีวิต  

 
PG 3115    การวิจัยทางจิตวิทยา     3(3-0) 

 Research   for   Psychology 
 ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค  และความหมายของการวิจัยทางจิตวิทยา  การเขียน

โครงการวิจัย  วิธีการดําเนินการวิจัยทางจิตวิทยา  สถิติเบื้องตนที่ใชในการวิจัยทางจิตวิทยา  
แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล  การเขียนรายงานผลการวิจัยทางจิตวิทยา  การนํา
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาไปประยุกตใช 
 
2.  กลุมวิชาเอก 
แขนงวชิาจิตวทิยาการแนะแนว 
บังคับ 
PG  1102   จิตวิทยาพัฒนาการ   3(3-0)  
  Developmental  Psychology 
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  ความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของมนุษย  หลักพัฒนาการ  ทฤษฎี
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการ  พัฒนาการ
ดานตางๆ ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยชรา  การประยุกตความรูจิตวิทยาพัฒนาการไปใชในการ
ชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล 
 
PG  1103 จิตวิทยาสังคม 3(3-0) 
  Social  Psychology 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม ความสัมพันธระหวางกลุมบุคคล  กระบวน 
การสังคมประกิต  บทบาทและการคลอยตาม   การสื่อความหมายและการรับรูทางสังคม   ทัศนคติ
ทางสังคม  แรงจูงใจ        การรวมมือ  การแขงขันและการขัดแยงของคนในสังคม  การแกปญหา
ความขัดแยง 
 
PG  1301    หลักการแนะแนว     3(3-0) 
  Principle of  Guidance 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการแนะแนว  หลักการแนะแนว  ปรัชญาของ
การแนะแนว  จรรยาบรรณของนักแนะแนว   ประวัติของการแนะแนว   ประเภทของการแนะแนว  
บริการตางๆ ของงาน แนะแนว  หลักการดําเนินงานแนะแนว   ลักษณะของการแนะแนว   บุคลากร
ที่เกี่ยวของกับงานแนะแนว 

 
PG  1302   การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการแนะแนว   3(3-0) 
  Individual   Analysis  Techniques 

 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคการรวบรวมขอมูลรายบุคคล   การสังเกต             
การสัมภาษณ  ระเบียนพฤติการณ  มาตราสวนประมาณคา  แบบสอบถาม  การทดสอบ  สังคมมิติ  
อัตชีวประวัติ  อนุทิน การเยี่ยมบาน    ระเบียนสะสม   การศึกษารายกรณี   การวิเคราะหขอมูล
รายบุคคล  การเก็บรักษาขอมูลและการนําไปใช 
 
PG  2303   การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหนวยงาน  3(3-0)  

              Psychological  and  Organization  Guidance  Services 
  ศึกษาความหมาย  ประวัต ิสาเหตุ  ประโยชน  ปรัชญา  หลักการ  จดุมุงหมาย  
ของบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหนวยงาน  ลักษณะและประเภทของงานบริการทาง
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จิตวิทยาและการแนะแนวในหนวยงาน  งานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหนวยงาน  
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักแนะแนว     
การติดตามและประเมนิผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในหนวยงาน 

 
PG  2304   การวางแผนชวีิตและอาชีพ       3(3-0) 
  Life and Career Planning 

 ศึกษาพัฒนาการทางอาชีพ และทฤษฎีเกีย่วกับการพฒันาอาชีพ เพื่อนําไปใชใน
การวางแผนการเลือกอาชีพ  การทําความเขาใจตนเองดวยการสํารวจดานความถนัด  ความสามารถ  
ความสนใจ  บุคลิกภาพ  ความตองการ  คานิยม และดานแรงจูงใจ  การสํารวจคนควาขอมูลทาง
อาชีพ  ทักษะการตัดสินใจในการวางแผนชีวิตและอาชพี  การตั้งเปาประสงคเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ในชีวิตและอาชีพ 
 
PG  2305    การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานแนะแนว    3(2-2) 
  Computer   for   School  Counselor 
  ศึกษาถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลรายบุคคล  ความสําคัญของการใช
คอมพิวเตอรสําหรับงานแนะแนว  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปที่ใชในการจัดเก็บขอมูล         
การนําเสนอขอมูล และ การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานแนะแนว เชน โปรแกรม Access, SPSS for 
window   การวางแผนและการนําเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  การประเมินผลการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานแนะแนว 
 
PG  2404   จิตวิทยาการจูงใจ    3(3-0) 
  Psychology  of  Motivation 

 ศึกษาหลักการจิตวิทยาที่มีผลตอการจูงใจ  ปจจัยภายในและภายนอกของการจูงใจ  
ทฤษฎีแรงจูงใจกลุมตางๆ องคประกอบการจูงใจดานสรีรวิทยา ดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอมทางดาน
กายภาพ  ผูนํากับการใชแรงจูงใจ  การประยุกตแรงจูงใจไปใชกับการจัดการ 

 
PG  3306   จิตวิทยาการปรึกษา    3(2-2)  
  Counseling Psychology 
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  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา  และวิธีการ
ใหคําปรึกษาในดานตางๆ แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษา  กระบวนการใหคําปรึกษา  เทคนิค และ
ฝกทักษะการใหคําปรึกษา  และจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา  
 
PG  3307   การบริการปรกึษาครอบครัวเบื้องตน   3(3-0) 
  Introduction  to Family  Counseling 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และจุดมุงหมายของบริการปรึกษาและชวยเหลือ
ครอบครัว  ลักษณะปญหาครอบครัว  แนวความคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษา  
ครอบครัวบําบัด  กิจกรรมบําบัดและการสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว     การสงเสริมบรรยากาศที่ดีในครอบครัว 

 
 
 
 

PG  4901   สัมมนาและศึกษาดูงานบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  3(3-0) 
  Seminar  and  Study  Visit  in  Psychology  and  Guidance 
  ศึกษาหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว  ศึกษาดูงานการจัดบริการ
ทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ประมวลความรูและ
ขอมูลมาวิเคราะหจัดประชุมสัมมนา  อภิปรายเพื่อหาขอสรุปและเสนอขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน
การสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 
เลือก 
PG  1104 จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล   3(3-0) 
  Psychology   of  Individual  Differences 

 ศึกษาถึงความแตกตางระหวางบุคคลดานตางๆ  รวมถึงสาเหตุของความแตกตาง
และปญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคล 
 
PG  1105    การพัฒนาศักยภาพมนุษย    3(3-0)  
  Human Potential Development 
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 ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง ประยกุตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห
ตนเอง  การพฒันาความคิด  แรงจูงใจ  บคุลิกภาพ  การแสดงออก  เพื่อสรางสัมพันธกับบุคคลอื่น  
การตั้งเปาหมายของชีวิตและการทํางาน การวางแผนพัฒนาตนอยางสอดคลองกับบุคลิกภาพ  
คานิยม สภาพแวดลอม  เนนการทดลองโปรแกรมการพฒันาศักยภาพ 
 
PG  1201   การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน   3(3-0) 
  Method  of  Effective  Study 

  ศึกษาแนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการเรยีนและการพัฒนาวิธีการเรียน  การ
บริหารเวลาและการวางแผนการเรียน  วธีิการสืบคนความรูในระดับอุดมศึกษา  ทกัษะทีจ่ําเปนใน
การเรียน  ความเครียดและความวิตกกังวลในการเรยีน  สมาธิและการขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ  เทคนิค
วิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เนนการเรียนรูควบคูการปฏิบัติจริงที่สอดคลอง
กับชีวิตประจําวัน 
 
 
 
PG  2110   จิตวิทยาเด็กและการใหบริการ      3(3-0)  
  Child Psychology and Service 
  ศึกษาพัฒนาการของเด็กแตละวัยตั้งแตเริ่มปฏิสนธิไปจนยางเขาสูวัยรุน  ทั้งทาง
รางกาย  สติปญญา  อารมณ  สังคม  ความตองการ  ความสนใจ และบุคลิกภาพของเด็ก  ส่ิงที่มี
อิทธิพลตอพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก  การสงเสริมพัฒนาการ  ความตองการ  ความสนใจ  
เจตคติ และนิสัยการมีระเบียบวินัยในตนเอง  การสงเสริมสุขภาพและการปรับตัวของเด็ก  
โปรแกรมการจัดการบริหารสําหรับเด็กและครอบครัว 
 
PG  2111   สุขภาพจติและการปรับตัว    3(3-0) 

 Mental  Health  and  Development 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฏีในเรื่องสุขภาพจิตและการปรับตัว  ปจจัยทีม่ผีล

ตอสุขภาพจิต ปญหาพฤติกรรมของบุคคล  การปองกัน  แกไข  และสงเสริมสุขภาพจิต 
 

PG  2112    จิตวิทยาสุขภาพ   3(3-0)  
  Health  Psychology  
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 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ  การปองกัน และบําบัด
ฟนฟูความเจ็บปวย   พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับสุขภาพและสงเสริมสุขภาพ   งานวิจยั
เกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพ  การพัฒนาสุขภาพอนามัย 

 
PG  2113    จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ    3(3-0) 
  Psychological and Social Aspects Concerning Person with Special Needs 
  ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ความบกพรองและปจจัยทาง
สังคมที่มีผลกระทบตอจิตใจ  ความสําเร็จในการปรับตัวของเด็กที่มีความตองการพิเศษ  หลักการ
ทางจิตวิทยาและกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจเด็กที่มีความตองการพิเศษ  กิจกรรมเพื่อพัฒนาความ
เขาใจตนเอง และพฤติกรรมของสังคมที่มีผลตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 
 
 
 
 

PG  2401   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน    3 (3-0) 
  Introduction to Industrial and Organizational Psychology 

 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ขอบขายและวิธี
การศึกษาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พฤติกรรมบุคคลในองคการ การจูงใจในการ
ทํางาน ความพึงพอใจและขวัญในการทํางาน ผูนํากับการบริหารในองคการ การติดตอส่ือสารและ
ความขัดแยงในองคการ จิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสภาพการทํางานและการพัฒนาองคการ 

 
PG  2403   จิตวิทยาองคการ     3(3-0) 
  Psychology in Organization 
  แนวทางการศึกษาและวิเคราะห พฤติกรรมปจเจกบุคคลในองคการ ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมในการทํางาน การรับรู คานิยม ทัศนคติรวมทั้งอิทธิพลของพฤติกรรมกลุม และ
พฤติกรรมระดับองคการ การจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน การติดตอส่ือสาร ภาวะผูนํา การ
บริหารความขัดแยง โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ เทคนิคการนําจิตวิทยาไปใชในการ
ดําเนินงานและพัฒนาองคการ  
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PG  2406   จิตวิทยาการพฒันาและฝกอบรมทรัพยากรมนุษย   3(2-2) 
  Psychology of Human Resource Development and Training 
  ความหมาย  ความสําคัญ บทบาทและประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
จิตวิทยาการฝกอบรม  การวิเคราะหความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม  การพัฒนา
โครงการฝกอบรม  รูปแบบและวิธีการจัดฝกอบรม  การดําเนินการจัดฝกอบรม และการประเมินผล
โครงการฝกอบรม 
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PG  2407  จิตวิทยาการตดิตอสื่อสารและการโนมนาวใจ 3 (3-0) 
  Psychology of Communication and Persuasion 
  ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารและการโนมนาวใจ องคประกอบ
สําคัญของการติดตอส่ือสาร รูปแบบการติดตอส่ือสาร พฤติกรรมของบุคคลในการติดตอส่ือสาร 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสาร ปจจัยทางดานบุคคล กลุม วัฒนธรรมทางภาษา 
และส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิผลตอการติดตอส่ือสารและการโนมนาวใจ จริยธรรมในการติดตอส่ือสาร
เพื่อการโนมนาวใจ การโนมนาวใจในการรณรงค ประชาสัมพันธ การประยุกตจิตวิทยาเพื่อสราง
ประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารและการโนมนาว 
  
PG  2408   จิตวิทยาการพฒันาทีมงาน   3(3-0) 
  Teamwork   Development  Psychology 
  ลักษณะของทีมงาน  รูปแบบของการทํางานเปนทีม  ปจจัยที่สงเสริมการทํางาน
เปนทีม การนําหลักจิตวิทยามาใชในการพัฒนาทีมงาน  โครงสราง  องคประกอบตอการพัฒนา 
ตลอดจนการใชทีมงานเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเอง  ผูอ่ืนและแกปญหาของกลุมและสังคมได 
  
PG  2409   จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย     3(3-0) 
  Psychology of Human Resource Management 

 แนวความคิดทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย จิตวิทยาที่
เกี่ยวกับธรรมชาติของบุคคล การวิเคราะหงานและบุคคลในองคการ  การนําหลักการจิตวิทยามา
ประยุกตใชในการสรรหา  คัดเลือกบุคคล  การประเมินผลงาน  ตลอดจนการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการ 

 
PG  2410     จิตวิทยาการบริการ  3(3-0) 
  Psychology  of  Hospitality  Industry 

 แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา ที่นํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรม
บริการ   ศึกษาถึงหลักการมนุษยสัมพันธและพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่มีอิทธิพลตอเจตคติ  
คานิยม  พฤติกรรมและจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานบริการ  การประชาสัมพันธตลอดจน
การบริหารและพัฒนางานบริการ 
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PG  3114    การปรับพฤตกิรรม    3(3-0) 
  Behavior  Modification 
  พฤติกรรมการเรียนรูของบุคคล ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงคและไมพึง
ประสงค กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปจจัยที่สงผลถึงสาเหตุการเกิดพฤติกรรม  ประโยชน
และเปาหมายของการปรับพฤติกรรมของบุคคล  หลักการวางเงื่อนไขทางพฤติกรรม  เทคนิคและ
วิธีการสรางแบบแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การประยุกตหลักการและวิธีการไปใชสราง
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกระทํากับ
พฤติกรรมบุคคล การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมของบุคคล ทดลองจัดโปรแกรม     
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
 
PG  3116   ทฤษฎีและปฏบิัติการกลุม   3(3-0) 
  Theories  and Group Dynamics Practice 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการกลุม  ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุม  ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ ยน  ทฤษฎี สัมพันธระหวางบุคคล  ทฤษฎีการสรางกลุม  ทฤษฎีบทบาทในกลุม  
องคประกอบของกระบวนการกลุม การสื่อความหมายในกลุม ปฏิบัติการทํางานเปนกลุม  วิเคราะห
พฤติกรรมของผูนํากลุม วิเคราะหปฏิบัติการ ปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม การประยุกตใช
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอ่ืน การจัดการความขัดแยง และฝกปฏิบัติการ
แกปญหากลุม 
  
PG  3117   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล    3(3-0)  
  Buddhist and Guidance Services 
  ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมของบุคคล ทฤษฎี
และหลักการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  องคประกอบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
การคิดและการปฏิบัติตนเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลโดยเนนการฝกปฏิบัติ 
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PG  3204   การคิดและการสงเสริมความคิดสรางสรรค  3(3-0)  
  Creative   Thinking  Process 
  ศึกษาความหมาย  ประเภทของการคิด    ทฤษฎี  กระบวนการคิดและขั้นตอนของ
การคิดและการเกิดความคดิสรางสรรค  ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  เหตุผลที่เราตองมี
ความคิดสรางสรรค ปจจัยที่สงผลตอความคิดสรางสรรค  การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  ทักษะในการสงเสริมความคิดสรางสรรค  การใชแบบทดสอบเพื่อวดัผล
ความคิดสรางสรรค   ฝกสรางกิจกรรมเพือ่สงเสริมความคิดสรางสรรค  การพัฒนาคุณลักษณะของ
นักคิดสรางสรรค 
 

PG  3308    หลักสูตรกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา    3(3-0) 
  Guidance   Activities   for Life Development 
  ศึกษาหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา วิธีการสรางหลักสูตรกิจกรรม
แนะแนว หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ลักษณะพฤตกิรรมในดานตางๆ ที่สงผลตอ
คุณภาพชวีิตทีด่ีงาม เทคนิคและวิธีการจดักิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลในสถาน 
ศึกษา การประเมินและวิธีการจัดกจิกรรมแนะแนว เนนการเสริมประสบการณในการสรางหลัก 
สูตร การเรียนรูหลักสูตรกิจกรรมแนะแนว ดวยการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
 
PG  3309   การทดสอบทางสตปิญญากบัการแนะแนว   3(3-0) 

 Intelligence   Assessment in School Guidance Services 
 ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปญญา  แบบทดสอบทางสติปญญา  ความจํากัด

ของแบบทดสอบ  การฝกใชแบบทดสอบทางสติปญญา  ฝกการใหคะแนน  แปลผล  การประชุม
เพื่อรายงานผลการทดสอบทางสติปญญา   การใชผลการทดสอบทางสติปญญาในการแนะแนว    
 
PG  3310   การทดสอบทางบุคลิกภาพกบัการแนะแนว   3(3-0) 
  Personality Assessment in School Guidance Services 
  ความหมายและความสําคัญของการทดสอบบุคลิกภาพ กระบวนการทดสอบ
บุคลิกภาพ แบบทดสอบบุคลิกภาพ  ความจาํกัดของแบบทดสอบ การฝกใชแบบทดสอบบุคลิกภาพ  
การฝกใหคะแนน  แปลผล และเขียนรายงานผล  การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบบุคลิกภาพ  
การใชผลการทดสอบบุคลิกภาพในการแนะแนวควบคูกบัการประยกุตใชทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญ 
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PG  3311    เทคนิคการปรึกษากลุมสําหรับวัยรุน     3(3-0)  
 Group   Counseling for Adolescence 

  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และจุดมุงหมายของบรกิารปรึกษากลุม  ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ  กระบวนการกลุม  หนาที่ของผูนํากลุม  ลักษณะของผูนํากลุมที่ดี  ลักษณะสมาชิกกลุม
ประเภทตางๆ เทคนิคตางๆ ที่ใชในการปรึกษากลุมทีส่อดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของวัยรุน  ฝกปฏิบัติการจัดบริการปรึกษาแบบกลุม 

 
PG  3312    การบริหารจัดการงานทางจติวิทยาและการแนะแนว ในหนวยงาน     3(3-0)   
  Psychology  and  Guidance Administration  in  Organization 
  ความหมาย หลักการ และรูปแบบการบริหารจัดการงานแนะแนวในหนวยงาน  
โครงสรางการบริหารงานแนะแนว บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการแนะแนว การทําแผนงาน
และงบประมาณคาใชจายเพื่อพัฒนางานแนะแนว การจัดทําโครงการ กิจกรรม และการติดตาม
ประเมินผลงานแนะแนวในหนวยงาน  

 
PG  3313     จิตวิทยาในงานสังคมสงเคราะห     3(3-0) 
  Psychology  of  Sociology 
  ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห วิเคราะห
พฤติกรรมและลักษณะการทํางานสังคมสงเคราะห การประยุกตใชจิตวิทยาในงานสงัคมสงเคราะห 

 
PG  3411    จิตวิทยาสิ่งแวดลอม    3(3-0) 
  Environmental   Psychology 

 ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมและ
สภาวะสังคมที่มีตอการแนะแนว เจตคติ ความเชื่อที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษยเมื่อ
สภาวะแวดลอมถูกทําลายหรือเปลี่ยนไป จิตวิทยาสิ่งแวดลอมกับการประยุกตใชในการแนะแนว 

 
PG  3413   จิตวิทยาชุมชน   3(3-0) 
  Community Psychology 

 ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน อิทธิพลตางๆ ที่มีตอบุคลิกภาพและการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน  ทัศนคติ  และทฤษฎีเกี่ยวกับทาทีและความคิดเห็นตอพฤติกรรมชุมชน 
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PG  3414   มนุษยสัมพันธในองคการ  3(3-0) 
  Human   Relationships   in   Organization 

 ศึกษาลักษณะแนวความคิด  หลักการ  ขอบเขตและปจจยัอันเปนพื้นฐานของ
ความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานและองคการตางๆ หนาที่ความรับผิดชอบตอสังคมที่จะ
สงเสริมสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสาร การประสานงาน ตลอดจนหลักศาสนาที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ
ของคน 

 
PG  3415   จิตวิทยาการทํางาน   3(3-0) 

 Working  Psychology 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวทิยาการทํางาน  การศกึษาพฤติกรรมของบุคคลในการ

ทํางานจิตสํานกึในการทํางาน  ความรับผิดชอบตอตนเองและเพื่อนรวมงานและผูรับบริการ   ความ
เชื่อมั่นและอดุมการณในการทํางาน ความคดิสรางสรรคตลอดจนการเอาใจใสตอหนาที่   การมุงมัน่
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 
PG  3417   จิตวิทยาการเปนผูนํา   3(3-0) 
  Psychology  of  Leadership 

 ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนําระดับตางๆ ทักษะและคุณสมบัติ
ที่ดีของผูนํา  ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมของบุคคลและของกลุมงาน ผูนํากับการปรับพฤติกรรม
ที่เปนปญหาของบุคคลในองคการ 

 
PG  3418   จิตวิทยาการตลาด   3(3-0) 
  Psychology  of  Marketing 

 ศึกษาหลักการตลาด  โดยเนนทฤษฎีและงานวิจัย  จิตวิทยาการรับรู  การจูงใจ    
เจตคติและคานิยมของลูกคา  บุคลิกภาพและอิทธิพลของกลุมคนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคา  การใชบริการ  การหาตลาด  การแสดงความคิดเห็น  การอางอิง  และการสุมความตองการ
ของลูกคา 
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PG  3421   จิตวิทยาผูบริโภค   3(3-0) 
  Consumer  Psychology 

 ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมผูบริโภค  เจตคติและปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดความ
พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ  เชน  การบรรจหุีบหอ  การออกแบบผลิตภณัฑ  การขนสง 
ฯลฯ  อิทธิพลของกลุมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและบริการ 
 
PG  3422   จิตวิทยาการโฆษณา   3(3-0) 
  Advertising  Psychology 

 การใชหลักจิตวิทยาในการโฆษณาเพื่อจูงใจผูบริโภค  การเลือกแบบและการใช
ส่ือตางๆ ในการโฆษณา  ส่ือมวลชนกับการโฆษณา  การหาแนวทางพฒันาเครื่องมือโฆษณา 

 
PG  4902   การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาและการแนะแนว     3(250)   
  Independent  Study in Psychology and Guidance 
  ศึกษาหวัขอทีส่นใจ หรือไดรับคําแนะนําจากอาจารยผูสอน  ดําเนนิการศึกษา
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย และนาํเสนอรายงานการศึกษา 
 
MGT 2202 จิตวิทยาธุรกิจ   3(3-0) 
  Business  Psychology 

 ศึกษาถึงความสามารถในการใชจิตวิทยาในการบริหารธุรกิจ ความสามารถใน  
การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอ่ืน การใหคําปรึกษาและชี้แนะ  การจูงใจ
ผูรวมงาน  จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขันเชิงธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการ
ตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน และจิตวิทยา
ของความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน 
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แขนงวชิาจิตวทิยาองคการ 
บังคับ 
PG  1103    จิตวิทยาสังคม     3(3-0) 
        Social  Psychology 

 ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม   ความสัมพันธระหวากลุมบุคคล  
กระบวนการสังคมประกิต  บทบาทและการคลอยตาม   การสื่อความหมายและการรับรูทางสังคม   
ทัศนคติทางสังคม  แรงจูงใจ        การรวมมือ  การแขงขันและการขัดแยงของคนในสังคม            
การแกปญหาความขัดแยง 

 
PG  2304   การวางแผนชวีิตและอาชีพ       3(3-0) 
  Life and Career Planning 
  กษาพัฒนาการทางอาชีพ และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อนําไปใชใน   
วางแผนการเลือกอาชีพ  การทําความเขาใจตนเองดวยการสํารวจดานความถนัด  ความสามารถ  
ความสนใจ  บุคลิกภาพ  ความตองการ  คานิยม และดานแรงจูงใจ  การสํารวจคนควาขอมูลทาง
อาชีพ  ทักษะการตัดสินใจในการวางแผนชีวิตและอาชีพ  การตั้งเปาประสงคเพื่อบรรลุความสําเร็จ
ในชีวิตและอาชีพ 
 
PG  2401 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน          3(3-0) 
  Introduction to Industrial and Organizational Psychology  
  ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ขอบขายและวิธี
การศึกษาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  พฤติกรรมบุคคลในองคการ   การจูงใจในการ
ทํางาน  ความพึงพอใจและขวัญในการทํางาน   ผูนําการบริหารในองคการ   การติดตอส่ือสารและ
ความขัดแยงในองคการ   จิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล   การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร   การประเมินผลการปฏิบัติงาน   การจัดสภาพการทํางานและการพัฒนาองคการ 
 
PG  2404 จิตวิทยาการจูงใจ (3-0) 
  Psychology of Motivation 
  ศึกษาหลักจิตวิทยาที่มีผลตอการจูงใจ  ปจจัยภายในและภายนอกของการจูงใจ   
ทฤษฎีแรงจูงใจกลุมตางๆ องคประกอบการจูงใจดานสรีรวิทยา   ดานจิตใจ  ดานสิ่งแวดลอม
ทางดานกายภาพ  ผูนํากับการใชแรงจูงใจ   การประยุกตแรงจูงใจไปใชกับการจัดการ 
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PG  2406 จิตวิทยาการพฒันาและฝกอบรมทรัพยากรมนุษย            3(2-2) 
 Psychology  of  Human  Resources  Development  and  Training 
 ความหมาย  ความสําคัญ  บทบาทและประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย         

จิตวิทยาการฝกอบรม  การวิเคราะหความตองการจําเปนในการฝกอบรม  การพัฒนาโครงการ
ฝกอบรม  รูปแบบและวิธีการจัดฝกอบรม   การดําเนนิการจัดฝกอบรม  และการประเมินโครงการ
ฝกอบรม 
 
PG  2409 จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย               3(3-0) 
  Psychology of Human Resources Management 
    แนวความคิดทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษยจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของบุคคล  การจูงใจ    ขวัญ และความพึงพอใจ     ความสัมพันธระหวางบุคคล               
การติดตอส่ือสารในการทํางาน  การนําหลักการจิตวิทยามาประยุกตใชในการสรรหา   คัดเลือก
บุคคล  การประเมินผลงาน การวิเคราะหงานและการฝกอบรม ตลอดจนการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการ 
 

PG  3306   จิตวิทยาการปรึกษา     3(3-0)  
  Counseling Psychology 
  ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  จุดมุงหมายของจิตวิทยาการปรึกษา  และวิธีการ
ใหคําปรึกษาในดานตางๆ แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษา  กระบวนการใหคําปรึกษา  เทคนิค และ
ฝกทักษะการใหคําปรึกษา  และจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา  
 
PG  3412 โปรแกรมคอมพิวเตอรและสถิติท่ีใชในทางจิตวิทยา           3(2-2) 
  Statistical  and computer usage in Psychology  
    ศึกษาวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูลทาง
จิตวิทยาและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อจัดการขอมูลทางจิตวิทยา  
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PG 3423       จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ             3(3-0) 
  Psychology of Organizational Effectiveness  
  ศึกษาองคประกอบที่ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคการ          
การเรียนรูวัฒนธรรมในองคการ การอยูรวมกัน ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาที่ใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคการ วิธีการแกปญหา พัฒนาในองคการ ตลอดจนถึงเทคนิคการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ที่องคการตาง ๆ นํามาประยุกตใชในปจจุบัน  
 
PG  4903 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาองคการ           3(3-0) 
  Seminar in Organizational Psychology 
  ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดานตางๆ ในองคการทั้งในปจจุบันและ
อนาคต  อภิปรายและหาแนวทางแกปญหาในองคการ   จัดสัมมนาหรือเขารวมสัมมนาและเสนอ
ความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอองคการ 
 
HRM 3103 การบริหารแรงงานสัมพนัธ 3(3-0) 
  Labor Relation Management 
  ศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ  ความเปนมาและวิวัฒนาการของระบบแรงงานทั้งใน
และตางประเทศ  ศึกษาความสัมพันธในลักษณะทวิภาคี  ไตรภาคี  ปญหาแรงงานสัมพันธ  
กระบวนการเจรจาตอรอง  บทบาทของสหภาพแรงงาน  ขอกฎหมายแรงงานในดานตางๆ 
ความสําคัญของการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน   
 
เลือก 
PG  1104   จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล   3(3-0) 
               Psychology   of  Individual  Differences 

 ศึกษาถึงความแตกตางระหวางบุคคลดานตางๆ  รวมถึงสาเหตุของความแตกตาง
และปญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางบุคคล 
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PG  1105    การพัฒนาศักยภาพมนุษย    3(3-0)  
        Human Potential Development 

 ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง  ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห
ตนเอง  การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  การแสดงออก  เพื่อสรางสัมพันธกับบุคคลอื่น  
การตั้งเปาหมายของชีวิตและการทํางาน  การวางแผนพัฒนาตนอยางสอดคลองกับบุคลิกภาพ  
คานิยม  สภาพแวดลอม  เนนการทดลองโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ 

 
PG  1205 ทักษะวิธีการเรียน           3(3-0) 
  Study Skills Method 
  ศึกษาและฝกเทคนิควิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ   การควบคุมตนเอง   การจัด
เวลา   การตั้งคําถาม  การอาน   การฟง  และจดบันทึกความรู วิธีการขจัดส่ิงรบกวนสมาธิและการ
ผอนคลายความวิตกกังวล 
 
PG  2108 จิตวิทยาการคดิและการรับรู 3(3-0) 
  Cognitive  Psychology 
  ศึกษาแนวคิดและประวัติความเปนมาของจิตวิทยาปญญานิยม วิธีการศึกษาของ
จิตวิทยาปญญานิยม แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เกี่ยวกับกระบวนการคิดและการรับรู  ผลของ
การคิดและการรับรู รูปแบบการจํา การจัดระบบ ความจําและการนําไปใช  การใชเหตุผล และ
เทคนิคการแกปญหา  
  
PG  2109 แนวทัศนะทางจิตวิทยา  3(3-0) 
  Perspectives of Psychology 
  ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการของวิชาจิตวิทยา โดยเนนความคิดของ
นักจิตวิทยาในเรื่องเนื้อหา ขอเท็จจริงและวิธีการศึกษาในทางจิตวิทยา 
 
PG  2111 สุขภาพจติและการปรับตัว 3(3-0) 
  Mental Health and  Adjustment 
  ศึกษาแนวคดิหลักการและทฤษฎีในเรื่องสุขภาพจิตและการปรับตัว ปจจัยที่มีผล
ตอสุขภาพจิต ปญหาพฤติกรรมของบุคคล การปองกัน การแกไข และการสงเสริมสุขภาพจิต 
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PG  2402 จิตวิทยาวัยผูใหญ 3(3-0) 
  Adult  Psychology 
  ศึกษาพัฒนาการตางๆ ของมนุษย ตั้งแตวัยรุนจนถึงวัยชรา เนนปจจัยทางดาน    
สรีรวิทยา สังคม และจิตวิทยาที่มีผลตอบุคคลในวัยรุน  วัยผูใหญ และวัยสูงอายุ ปญหา  วิธีการ
ชวยเหลือและวิธีการปองกันปญหาของบุคคล 
 
PG  2403 จิตวิทยาองคการ    3(3-0) 
   Psychology in Organization  
  แนวทางการศกึษาและวิเคราะห พฤตกิรรมปจเจกบุคคลในองคการ ซ่ึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมในการทํางาน การรับรู คานิยม ทัศนคติรวมทั้งอิทธิพลของพฤติกรรมกลุม และ
พฤติกรรมระดับองคการ การจูงใจ ความพึงพอใจในการทํางาน การติดตอส่ือสาร ภาวะผูนํา การ
บริหารความขดัแยง โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ เทคนคิการนําจิตวิทยาไปใชในการ
ดําเนินงานและพัฒนาองคการ  
 
PG  2405 จิตวิทยาการทดลอง 3(2-2) 
  Experimental Psychology 
  ศึกษาวิธีการทดลองประเภทตาง ๆ ทางจิตวิทยา การเลือกกลุมผูถูกทดลอง        
การควบคุมตัวแปร ฝกหัดทําการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองดวยวิธีการทางสถิติ 
 
PG  2407   จิตวิทยาการตดิตอสื่อสารและการโนมนาวใจ 3 (3-0) 
  Psychology of Communication and Persuasion 
  ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่วกบัการติดตอส่ือสารและการโนมนาวใจ องคประกอบ
สําคัญของการติดตอส่ือสาร รูปแบบการติดตอส่ือสาร พฤติกรรมของบุคคลในการติดตอส่ือสาร 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสาร ปจจัยทางดานบุคคล กลุม วัฒนธรรมทางภาษา 
และส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิผลตอการติดตอส่ือสารและการโนมนาวใจ จริยธรรมในการติดตอส่ือสาร
เพื่อการโนมนาวใจ การโนมนาวใจในการรณรงค ประชาสัมพันธ การประยกุตจติวิทยาเพื่อสราง
ประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารและการโนมนาวใจ 
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PG  2408 จิตวิทยาการพฒันาทีมงาน   3(3-0) 
  Teamwork Development Psychology 
  ลักษณะของทีมงาน รูปแบบของการทํางานเปนทีม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปน
ทีม การนําหลักจิตวิทยามาใชในการพัฒนาทีมงานโครงสราง  องคประกอบตอการพัฒนา   
ตลอดจนการใชทีมงานเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเอง ผูอ่ืนและแกปญหาของกลุมและสังคมได 
 
PG  2410 จิตวิทยาการบริการ   3(3-0) 
  Psychology of Hospitality Industry 
  แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกตใชในอุตสาหกรรม
บริการ  ศึกษาถึงหลักการมนุษยสัมพันธและพฤติกรรมการติดตอส่ือสารที่มีอิทธิพลตอเจตคติ 
คานิยม พฤติกรรมและจริยธรรมของบุคคลที่ เกี่ยวของกับงานบริการ การประชาสัมพันธ              
การบริหารและพัฒนางานบริการ 
 
PG  3204 การคิดและการสงเสริมความคิดสรางสรรค         3(3-0) 
  Creative Thinking Processes 
  แบบแผนการคิดของมนุษย ปจจัยที่สงเสริมความคิดของมนุษย ความหมายของ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสัมพันธระหวางความคิดประเภทตาง ๆ และความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ปจจัยที่สงผลตอความคิดริเริ่มสรางสรรค การสงเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในรูปแบบตางๆ 
 
PG  3313 จิตวิทยาในงานสังคมสงเคราะห 3(3-0) 
  Psychology of Sociology  
  ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาที่ เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห 
วิเคราะหพฤติกรรมและลักษณะการทํางานสังคมสังเคราะห การประยุกตใชจิตวิทยาในงานสังคม
สงเคราะห 
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PG  3411 จิตวิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
  Environmental Psychology 
  ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม  สภาวะสังคม เจตคติ ความเชื่อที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานตาง ๆ ของมนุษย ในสภาวะแวดลอมและสังคมถูกทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป 
 
PG  3413 จิตวิทยาชุมชน           3(3-0) 
  Community Psychology 
  ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน อิทธิพลตางๆ ที่มีตอบุคลิกภาพและการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน ทัศนคติ และทฤษฎีเกี่ยวกับทาทีและความคิดเห็น ผลของทาทีและความ
คิดเห็นตอพฤติกรรมชุมชน 
 
PG  3414 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0) 
  Human Relationships in Organization 
  การศึกษาลักษณะ   แนวความคิด   ขอบเขต  และปจจัยอันเปนพื้นฐานของ
ความสัมพันธระหวางบุคคล คณะ  องคการ  หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม การติดตอส่ือสาร
ระหวางการประสานงาน หลักศาสนาที่ชวยสงเสริมมนุษยสัมพันธ 
 
PG  3415 จิตวิทยาการทํางาน     3(3-0) 
  Working  Psychology 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาการทํางาน การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการ
ทํางาน  ความเชื่อมั่นและอุดมการณในการทํางาน   จิตสํานึกในการทํางาน   ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  ผูรวมงานและผูรับบริการ   ความคิดสรางสรรค   การเอาใจใสตอหนาที่มุงปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
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PG  3416 พฤติกรรมมนษุยและจริยธรรมทางธุรกิจ           3(3-0) 
  Human Behavior and Business Ethics 
  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย   ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม
บุคคลในองคการธุรกิจ   ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ   เจตคติ  คานิยมของลูกคาและ
ประชาชนที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ  
ความรับผิดชอบขององคการที่มีตอบุคคลและสังคมสวนรวม จริยธรรมตาง ๆ ในทางธุรกิจ  การ
แกปญหาและการพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
PG  3417 จิตวิทยาการเปนผูนํา     3(3-0) 
  Psychology of Leadership Development 
  ความรูและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับคุณลักษณะ บุคลิกภาพและบทบาทของ
ผูนําเนนการเปนผูนําที่ยึดหลักการที่เหมาะสมในการเปนผูนํา แยกแยะใหเห็นความแตกตางระหวาง
ความเปนผูนํากับการจัดการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการเปนผูนําที่ดี 
 
PG  3418 จิตวิทยาการตลาด         3(3-0) 
  Psychology of Marketing 
  ศึกษาหลักการตลาดโดยเนนทฤษฎีและงานวิจัย จิตวิทยาการรับรู การจูงใจ เจตคติ
และคานิยมของลูกคา บุคลิกภาพและอิทธิพลของกลุมคนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา การ
ใชบริการ การหาตลาด การแสดงความคิดเห็น การอางอิง และการสุมความตองการของลูกคา 
 
PG  3419 จิตวิทยาการประเมินบุคลากร  3(3-0) 
  Psychology of Personnel Evaluation 
  แนวคิดพื้นฐานของจิตวิทยาในการบริหารและการประเมินบุคลากร  ลักษณะ
สําคัญและกระบวนการของการประเมินบุคลากร เทคนิคการประเมินการปฏิบัติงาน จิตวิทยาการใช
ผลการประเมินเพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร การสรางระบบการประเมินบุคลากร   อุปสรรค
ของการนําระบบการประเมินบุคลากรมาใชในองคการ 
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PG  3420 เทคนิคการสัมภาษณ         3(3-0) 
  Techniques of Interviews 
  ศึกษาการสัมภาษณแบบตางๆ   วัตถุประสงคการสัมภาษณ   การวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณ   เทคนิคการสัมภาษณในการคัดเลือกบุคลากร   และการประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ   
 
PG  3421   จิตวิทยาผูบริโภค        3(3-0) 
  Consumer  Psychology 
  ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมผูบริโภค  เจตคติและปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ  เชน  การบรรจุหีบหอ  การออกแบบผลิตภัณฑ  การขนสง 
ฯลฯ  อิทธิพลของกลุมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและบริการ 
 
PG  3422 จิตวิทยาการโฆษณา           3(3-0) 
  Advertising Psychology 
   การใชหลักจิตวิทยาในการโฆษณาเพื่อจูงใจผูบริโภค การเลือกแบบและการใชส่ือ
ตางๆ ในการโฆษณา ส่ือมวลชนกับการโฆษณา การหาแนวทางพัฒนาเครื่องมือโฆษณา 
 
PG  4424 จิตวิทยาการพฒันาองคการ  3(3-0) 

 Psychology of Organizational Development 
  ศึกษาความรูและแนวคิด  เกี่ยวกับการพัฒนาองคการ  รูปแบบการพัฒนา  
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ  องคประกอบของกระบวนการพัฒนาองคการ                  
การวิเคราะหองคการโดยใชหลักจิตวิทยา เทคนิคการพัฒนาองคการ ปจจัยดานบุคคลสิ่งแวดลอมที่
มีอิทธิพลตอการพัฒนาองคการ ปญหาของการพัฒนาองคการและการประยุกตใชจิตวิทยาเพื่อ
ความสําเร็จในการพัฒนาองคการ  
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PG  4425 การบริหารความขัดแยง 3(3-0) 
  Conflict  Management 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบของความขัดแยงในองคการ ความรวมมือ
และการแขงขัน ความไววางใจ และความไมไววางใจระหวางบุคคล หรือกลุมคณะ   การเกิด
ความเครียดจากความขัดแยงและวิธีขจัดความเครียดของบุคคลในองคการการเจรจาตอรองที่ 
เกี่ยวของกับความขัดแยงและวิธีการแกปญหาความขัดแยงในสถานการณตางๆ  
 
PG  4426 เทคนิคทางจิตวิทยาในการจดัการพฤติกรรมบุคคล           3(3-0) 
  Psychological Techniques in Behavior Management 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรม 
การจัดการพฤติกรรมในองคการ การวิเคราะห และประเมินพฤติกรรมในองคการ เทคนิคการ
จัดการและควบคุมพฤติกรรม โดยวิธีการวางเงื่อนไข การใชตัวแบบ การจูงใจ และการควบคุม
ตนเอง  
 
PG  4904 การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาองคการ           3(250) 
  Independent Study  in  Organization  Psychology 
  ศึกษาหัวขอที่สนใจ  หรือไดรับคําแนะนําจากอาจารยผูสอน  ดําเนินการศึกษา
ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารย   และนําเสนอรายงานการศึกษา 
 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
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ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตัดสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
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MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 
MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 
MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
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MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
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MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 
    Small  and  Medium  Business Management  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 
  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุน
การผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1    
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี  
PG  3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีจิตวิทยาการแนะแนว                             2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Guidance    
  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ    
ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาแนะแนว 
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PG  4801 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว    5(350)  
  Field Experience in Guidance   
  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณในหนวยงาน หรือสถานที่ประกอบการ ธุรกิจที่
เหมาะสม  เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพดานจิตวิทยาแนะแนว 
 
PG  3811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีจิตวิทยาองคการ                             2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Organization   
  จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาองคการ  
 
PG  4811 การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาองคการ    5(350)  
  Field Experience in Organization     
  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณในองคการ หรือหนวยงาน หรือสถานที่
ประกอบการ ธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพดาน
จิตวิทยาองคการ  
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