คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.

หน้าที 1 จาก 14 หน้า

คูมือกลุมวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา
สําหรับนิสิตนอกคณะ
ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2557

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.

หน้าที 2 จาก 14 หน้า

คํานํา
คณะจิตวิทยาไดเปดใหบริการสอนรายวิชาตางๆ สําหรับนิสิตนอกคณะมาโดยตลอด ทั้งนี้ตั้งแต
ปการศึกษา 2547 ทางคณะไดเริ่มใหบริการเปดวิชาโทสําหรับนิสิตนอกคณะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตจาก
คณะตางๆ สามารถนําความรูทางจิตวิทยาไปประยุกตใชกับศาสตรสาขาอื่นๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การพัฒนาตนเองและสังคมได โดยกําหนดใหนิสิตตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุม วิชาโททางจิตวิท ยา
จํานวน 18 หนวยกิต ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และฝายวิชาการ
ไดดําเนินการปรับปรุงคูมือกลุมวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา สําหรับนิสิตนอกคณะ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 ขึ้น
ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดของการศึกษาและเพิ่มลดจํานวนรายวิชาเพื่อใหมีความเหมาะสมและรวมสมัย
มากขึ้น
ในการนี้ ภายในคูมือไดร ะบุขอกําหนดและรวบรวมรายวิชาโทไวทั้ง หมด พรอมทั้ง เนื้อหา
รายวิชาที่ไดปรับปรุงแกไขใหมลาสุด ซึ่งนอกจากหนังสือคูมือวิชาโทเลมนี้แลว คณาจารยและนิสิตสามารถเปดดู
ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดวิชาโทที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาซึ่งอาจแตกตางไปจากที่ระบุไวในคูมือนี้ ไดที่
http://www.psy.chula.ac.th ที่หนาหลักเขาเมนู “วิชาการ รายละเอียดหลักสูตร” หรือ สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ คณะจิตวิทยา ชั้น 7 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ โทร. 0-2218-1197 โทรสาร
0-2218-1184

ฝายวิชาการ คณะจิตวิทยา

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.
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กลุมวิชาโท สาขาวิชาจิตวิทยาสําหรับนิสิตนอกคณะ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อนําความรูทางจิตวิทยาไปประยุกตกับศาสตรสาขาอื่น เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาตน
และสังคม
ขอกําหนดของการศึกษา
1. กลุมวิชาโทที่กําหนดไวจะเปดใหบริการสําหรับนิสิตนอกคณะจิตวิทยาเทานั้น
2. ใหนิสิตนอกคณะ แจงรายชื่อลวงหนาที่ฝายวิชาการของคณะจิตวิทยา กอนเริ่มการศึกษา
กลุมวิชาโท 1 ภาคการศึกษา
3. ใหนิสิตเรียน รายวิชาบังคับ
3 หนวยกิต ดังนี้
- 3800101
จิตวิทยาทั่วไป
4. ใหนิสิตเรียน รายวิชาบังคับเลือก
6 หนวยกิต ดังนี้
- 3802201
จิตวิทยาการปรึกษาขั้นนํา
- 3803303
ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคม
- 3804101
จิตวิทยาพัฒนาการขั้นนํา
- 3805301
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการขั้นนํา
5. ใหนิสิตเรียน รายวิชาเลือก
9 หนวยกิต ดังนี้
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ใหครบอยางนอย 9 หนวยกิต ไดจากกลุมวิชาตางๆ
ที่กําหนดไวในคูมือวิชาโทฯ และรายวิชานั้นๆ ไมไดอยูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6. นิสิตที่ประสงคจะเรียนวิชาโทคณะจิตวิทยา และกรณีที่นิสิตมีขอสงสัย หรือตองการคําแนะนําในการ
ลงทะเบียนเรียน ขอใหติดตอฝายวิชาการ คณะจิตวิทยา โทร. 0-2218-1197
โทรสาร 0-2218-1184
7. นิสิตคณะใดที่เรียนรายวิชาที่กําหนดไวในคูมือวิชาโทฯ เลมนี้เปนรายวิชาบังคับของคณะนิสิตเอง ให
นิสิตเลือกลงอีก 1 รายวิชา ใหครบ 18 หนวยกิต ตามกําหนดของกลุมวิชาโท สาขาวิชาจิตวิทยา

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.

จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา
- วิชาบังคับ
- วิชาบังคับเลือก
- วิชาเลือก
วิชาบังคับ
3800101

หน้าที 4 จาก 14 หน้า

18
3
6
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3 หนวยกิต
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

วิชาบังคับเลือก
6 หนวยกิต
3802201
จิตวิทยาการปรึกษาขั้นนํา
Introduction to Counseling Psychology
3803303
ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคม
Social Psychology Theory and Research
3804101
จิตวิทยาพัฒนาการขั้นนํา
Introduction to Developmental Psychology
3805301
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการขั้นนํา
Introduction to Industrial and Organizational Psychology
วิชาเลือก

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หนวยกิต

นิสิตตองเลือกเรียนรายวิชาเลือกใหครบ 9 หนวยกิต จากรายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป รายวิชาทางจิตวิทยา
การปรึกษา รายวิชาทางจิตวิทยาสังคม รายวิชาทางจิตวิทยาพัฒนาการ และรายวิชาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ ดังตอไปนี้
1. รายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป *
รายวิชาที่ตองสอบผาน (Prerequisite) กอนเลือกรายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป คือ 3800101
3800201
พื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู
3(3-0-6)
Fundamental Psychology of Learning
3800204
จิตวิทยาการรูคิด
3(2-2-5)
Cognitive Psychology
3800216
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Psychology of Personality
3801101
จิตชีววิทยา
3(2-2-5)
Biopsychology
หมายเหตุ

* อาจดําเนินการเปดสอนเปนบางรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.
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2. รายวิชาทางจิตวิทยาการปรึกษา *
รายวิชาที่ตองสอบผาน (Prerequisite) กอนเลือกรายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป คือ 3800101 และ 3802201
3802205
จิตวิทยาการปรับตัวและสุขภาวะ
3(3-0-6)
Psychology of Adjustment
3802307
พัฒนาการทางอาชีพ
3(3-0-6)
Career Development
3802323
ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องตนในการปรึกษา
3(3-0-6)
Basic Theories and Techniques of Counseling
3802405
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวขั้นนํา
3(3-0-6)
Introduction to Family Counseling
3802313
จิตวิทยาเชิงบวกและความงอกงามสวนบุคคล
3(3-0-6)
Positive Psychology and Personal Growth
หมายเหตุ

* อาจดําเนินการเปดสอนเปนบางรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

3. รายวิชาทางจิตวิทยาสังคม *
รายวิชาที่ตองสอบผาน (Prerequisite) กอนเลือกรายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป คือ 3800101 และ 3803303
3803280
จิตวิทยาความเปนหญิงและชาย
3(3-0-6)
Psychology of Gender
3803306
การจูงใจมนุษย
3(3-0-6)
Human Motivation
3803332
จิตวิทยาการโฆษณา
3(3-0-6)
Advertising Psychology
3803334
จิตวิทยาผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Psychology
3803350
พลวัตกลุมขั้นนํา
3(3-0-6)
Introduction to Group Dynamics
หมายเหตุ

* อาจดําเนินการเปดสอนเปนบางรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.
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4. รายวิชาทางจิตวิทยาพัฒนาการ *
รายวิชาที่ตองสอบผาน (Prerequisite) กอนเลือกรายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป คือ 3800101 และ 3804101
3804211
จิตวิทยาวัยทารก
3(3-0-6)
Infant Psychology
3804221
จิตวิทยาเด็ก
3(3-0-6)
Child Psychology
3804225
จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0-6)
Psychology of Children with Special Needs
3804231
จิตวิทยาวัยรุน
3(3-0-6)
Adolescent Psychology
3804300
พัฒนาการอปกติในเด็กและวัยรุน
3(3-0-6)
Abnormal Development in Children and Adolescents
3804341
จิตวิทยาผูใหญและวัยสูงอายุ
3(3-0-6)
Adult and Aging Psychology
3806221
จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Psychology
3806222
จิตวิทยาการสงเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Psychology for Wellness Promotion
หมายเหตุ

* อาจดําเนินการเปดสอนเปนบางรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

5. รายวิชาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ *
รายวิชาที่ตองสอบผาน (Prerequisite) กอนเลือกรายวิชาทางจิตวิทยาทั่วไป คือ 3800101 และ 3805301
3805302
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Psychology for Human Resource Development
หมายเหตุ

* อาจดําเนินการเปดสอนเปนบางรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.
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คําอธิบายรายวิชา
3800101

3800201

3800204

3800216

จิตวิทยาทั่วไป
ขอมูลและวิธีการของจิตวิทยา พื้นฐานสรีรภาพของพฤติกรรม การรูสึก การรับรู
การเรียนรู การจํา การคิด การตัดสินใจ แรงพลักดันพฤติกรรม การกลอมเกลา
บุคลิกภาพ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การบําบัดและควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบน
General Psychology
GENERAL PSYCHOLOGY
Data and methods of psychology; physiological foundations of behavior;
feeling, perception, learning, memory, thinking, judgment, motivation, and
personality adjustment, deviant behavior, therapy and control of deviant
behavior.
พื้นฐานจิตวิทยาการเรียนรู
การวางเงื่อนไขพฤติกรรม การเรียนรูจากตัวแบบ การเรียนรูทักษะ มโนทัศนหลักเกณฑ
ภาษา เจตคติและคานิยม ตลอดจนตัวแปรชีวภาพ สังคมภาพและนิเวศภาพที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการเรียนรู
Fundamental Psychology of Learning
FUND PSY OF LEARN
Conditions of behavior; learning from models; learning skills, concepts,
principles of language, attitudes and values, biological, social and
environmental factors affecting the learning process.
จิตวิทยาการรูคิด
3800101 รายวิชาที่ตองสอบผาน))
การรูคิดของมนุษย การรับรู การใสใจ ความจํา ตัวแทนความรู ภาษา การแกปญหาและการ
ใชเหตุผล การนําผลการทดลองในหองปฏิบัติการมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Cognitive Psychology
COG PSY
(Condition: PRER 3800101)
Human cognition: perception, attention, memory, knowledge representation,
language, problem solving, and reasoning; application of laboratory findings
in daily life.
จิตวิทยาบุคลิกภาพ
ทฤษฎีโครงสราง พลวัตและการไดมาซึ่งลักษณะบุคลิกภาพ ปจจัยทีส่ งผลตอบุคลิกภาพ การ
วิจัยที่เกี่ยวของ
Personality Psychology
PERS PSY
Theories on structures, dynamics and origins of personality; factors affecting
personality; relevant research.

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

คู่มือกลุ่มวิชาโทสาขาวิชาจิตวิทยา พ.ศ.

3801101

3802201

3802205

3802307

3802323
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จิตชีววิทยา
พันธุกรรมวิวัฒนาการและกลไกทางชีววิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมมนุษยและการปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอม
Biopsychology
BIOPSYCHOLOGY
Genetics, evolution, and biological mechanisms affecting human behavior
and their interaction with the environment.
จิตวิทยาการปรึกษาขั้นนํา
พื้นฐานของวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษา ทฤษฎีและการปฏิบัติในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
มาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานการฝก จรรยาบรรณวิชาชีพ บริบทของการทํางาน
ประเด็นปญหาในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา รวมถึงประเด็นปญหาดานจรรยาบรรณและ
กฎหมาย การวิจยั และอาชีพ
Introduction to Counseling Psychology
INTRO COUN PSY
Foundations of counseling profession, counseling theories and practice,
professional and training standards, professional ethics, work settings, issues
in counseling including ethics and laws, research, and career.
จิตวิทยาการปรับตัวและสุขภาวะ
แนวคิดหลักและงานวิจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและสุขภาวะ การนําความรู
ทางจิตวิทยามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความเครียดและการปรับตัว
รวมทั้งการสงเสริมความสุขและสุขภาวะในชีวิตประจําวัน
Psychology of Adjustment and Well-being
PSY ADJ WELL BE
Main concepts and research in psychology related to adjustment and well
being; applying psychological knowledge in enhancing effective stress
management and adjustment as well as promoting happiness and well-being
in daily life.
พัฒนาการทางอาชีพ
หลักการและวิธีการในการเลือกและการวางแผนทางอาชีพ ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ
Career Development
CAREER DEVELOPMENT
Principles and methods of career decision and career planning; career
development theories.
ทฤษฎีและเทคนิคเบื้องตนในการปรึกษา
การวิเคราะหเปรียบเทียบทฤษฎี กระบวนการและเทคนิค ในการใหคําปรึกษา
Basic Theories and Techniques of Counseling
THEO TECH COUNSEL
Analysis and comparison of theories and techniques of counseling.
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จิตวิทยาเชิงบวกและความงอกงามสวนบุคคล
ขอคนพบจากการศึกษาทางจิตวิทยาและการประยุกตบนพื้นฐานการวิจัยเกี่ยวกับความสุข
และสุขภาวะดานอื่นๆ ของมนุษย คุณคาของความรูสึกปลื้มปติหรือความพอใจ
กระบวนการประเมินและการนําจุดเขมแข็งของบุคคลออกมาใชอยางเต็มที่เพื่อใหสามารถ
ทําหนาที่ พัฒนา และปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
Positive Psychology and Personal Growth
POS PSY PERS GROW
Findings from psychological studies and research-based applications on
happiness and other aspects of human well-being, values of the feeling of
joy or contentment; processes for assessments and full utilization of one’s
strengths that yield optimal functioning, development and performance
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวขั้นนํา
(รายวิชาที่ตองสอบผาน 3802201, 3802213)
ระบบครอบครัว โปรแกรมสามระดับในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัวในชุมชน
Introduction Family Counseling
INTRO FAMILY COUN
(Condition: PRER 3802201, 3802213)
Family systems; a three-level program of family counseling in community.
จิตวิทยาความเปนหญิงและชาย
ธรรมชาติและความหมายของความเปนหญิงและชาย ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความ
เหมือนและความแตกตางระหวางเพศ พัฒนาการความเปนหญิงและชาย บทบาทและการ
เหมารวมเกี่ยวกับความเปนหญิงและชาย
Psychology of Gender
PSY GENDER
Nature and meaning of gender; theories and research on gender similarities
and differences; gender development; gender roles and stereotypes.
ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคม
ทฤษฎี งานวิจัย และกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่ไดรับ
อิทธิพลจากผูอื่น อิทธิพลทางสังคม การรูคิดทางสังคม และความสัมพันธทางสังคม
Social Psychology Theory and Research
SOC PSY THEO RES
Theories, research and scientific processes in studying of individuals’
behavior affected by others; social influence, social cognition and social
relations.
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การจูงใจมนุษย
ประวัติของทฤษฎีการจูงใจ ระบบการจูงใจพื้นฐาน ความหิว พฤติกรรมทางเพศ การเรา
การหลับและการฝน ปจจัยทางดานชีวภาพ การเรียนรู และการรูคิดที่สงผลตอพฤติกรรม
ของมนุษย ความสัมพันธระหวางการจูงใจกับอารมณ
Human Motivation
HUMAN MOTIVATION
History of motivation theories; basic motivational systems: hunger, sexual
behavior, arousal, sleep and dream; biological, learning, and cognitive factors
affecting human behavior; relationship between motivation and emotion.
จิตวิทยาการโฆษณา
เงื่อนไขรายวิชา): รายวิชาที่ตองสอบผาน 3803301 หรือ 3803303(
การประยุกตหลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาในการโฆษณาโดยเนนการรับรู เจตคติคานิยม
และบุคลิกภาพที่สัมพันธกับการโฆษณาผานสื่อตางๆ
Advertising Psychology
ADVTG PSY
)Condition : PRER 3803301 or 3803303(
Application of basic psychological principles in advertising, emphasizing
perception, attitude, values and personality in relation to advertising through
various media.
จิตวิทยาผูบริโภค
เงื่อนไขรายวิชา): รายวิชาที่ตองสอบผาน 3803301 หรือ 3803303(
ทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค แรงจูงใจ เจตคติ หลักการ
เรียนรู บุคลิกภาพ การรับรู และอิทธิพลของกลุมตอพฤติกรรมการบริโภค
Consumer Psychology
CONSUM PSY
)Condition : PRER 3803301 or 3803303(
Social psychology theories and research concerning consumer behavior;
motivation, attitude; principles of learning, personality, perception and group
influence on consumption behavior.
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พลวัตกลุมขั้นนํา
เงื่อนไขรายวิชา): รายวิชาที่ตองสอบผาน3803303 หรือ 3803301 )
ทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมกลุม การเกิดกลุม ความขัดแยง
การตัดสินใจในกลุม ภาวะผูนํา การสรางทีม พฤติกรรมรวมหมู
Introduction to Group Dynamics
INTRO GRP DYNAMICS
)Condition : PRER 3803301 or 3803303(
Social psychological theories and research applied to group behavior; group
formation; conflict; group decision making; leadership; team building;
collective behavior.
จิตวิทยาพัฒนาการขั้นนํา
พัฒนาการมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึงอวสานของชีวิต อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สภาพแวดลอมตอพัฒนาการมนุษย แนวโนมของการศึกษาพัฒนาการมนุษยและ
การนําความรูจากพัฒนาการมนุษยไปใชในชีวิตประจําวัน
Introduction to Developmental Psychology
INTRO DEV PSY
Human development from conception to death; genetic and environmental
influences on human development; trends in studying human development
and application of human development in daily life.
จิตวิทยาวัยทารก
พัฒนาการของทารกตั้งแตแรกเกิดถึง 2 ป อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมตอ
พัฒนาการ การกระตุนพัฒนาการและปญหาพัฒนาการในทารก
Infant Psychology
INFANT PSYCHOLOGY
Infant development from birth to 2 years of age; influence of heredity and
environment on development; early stimulation and problems of infant
development.
จิตวิทยาเด็ก
รายวิชาที่ตองสอบผาน) 3804211)
พัฒนาการดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคมของเด็กแรกเกิดถึง 12 ป อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
Child Psychology
CHILD PSYCHOLOGY
(Condition: PRER 3804211)
Physical, intellectual, emotional, and social development from birth to 12
years of age; influence of heredity and environment on behavior and
personality.
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จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ลักษณะ ประเภทและสาเหตุการเกิดของการขาดความสามารถ รวมถึงพัฒนาการดานตางๆ
ของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
Psychology of Children with Special Needs
PSY CHILD SPEC
Characteristics, types, and etiology of disabilities, including developmental
aspects of children with special needs.
จิตวิทยาวัยรุน
พัฒนาการของบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคลในระยะวัยรุนตอนตนจนถึงวัยผูใหญ
ตอนตน อิทธิพลของความสัมพันธในครอบครัวที่มีตอพัฒนาการของวัยรุน
การปรับตัวและปญหาของวัยรุน
Adolescent Psychology
ADO PSY
Individual and relational development from early adolescence to young
adulthood, influences of family relationship on adolescent development,
adjustment and problems of adolescents.
พัฒนาการอปกติในเด็กและวัยรุน
อาการและสาเหตุของพัฒนาการอปกติ การจําแนกประเภทและการเขาใจพฤติกรรมอปกติ
ในวัยเด็กและวัยรุน
Abnormal Development in Children and Adolescents
AB DEV CHILD ADO
Symptoms and causes of abnormal development; classification and
understanding of abnormal behaviors in children and adolescents.
จิตวิทยาผูใหญและวัยสูงอายุ
กระบวนการทางสรีระทางจิต และทางสังคมของผูใหญ และผูสูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ งาน
พัฒนาการ และการแกปญหา
Adult and Aging Psychology
ADULT AGING PSY
Physiological, psychological and social processes of adults and old age;
related theories; developmental tasks and solution to problems.
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จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการขั้นนํา
ทฤษฎีพื้นฐานและแนวปฏิบัติในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ การวัดและการวิจัยใน
องคการ จรรยาบรรณ การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจในการทํางาน กลุมและ
ภาวะผูนํา
Introduction to Industrial and Organizational Psychology
INTRO IND ORG PSY
Basic theories and practice in industrial and organizational psychology;
measurement and research, code of conduct, personnel recruitment and
selection, training, performance appraisal, work motivation, group and
leadership.
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เงื่อนไขรายวิชา): รายวิชาที่ตองสอบผาน 3805301(
แนวคิดและการประยุกตหลักการทางจิตวิทยาในการพัฒนาความสามารถของบุคคลเพื่อ
ความงอกงามของบุคคลและการบรรลุเปาหมายขององคการ การวิเคราะหความตองการใน
การพัฒนาบุคคล การออกแบบ วิธีการ และการประเมินผลการพัฒนาบุคคล สังคมประกิต
และการปฐมนิเทศในองคการ พัฒนาการดานอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถ
Psychology for Human Resource Development
PSY HUM RES DEV
)Condition : PRER 3805301(
Concepts and psychological principles applied to improving human ability for
personal growth and goal attainment of the organization; analysis of the
need for personal development, design, methods and evaluation;
organizational socialization and orientation, career development and
potential development.
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จิตวิทยาสุขภาพ
มโนทัศนทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บปวย และการรักษา พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพและปองกันความเจ็บปวย
Health Psychology
HEALTH PSYCHOLOGY
Psychological concepts of health, illness, and treatment; health promoting
behaviors and illness preventing behaviors.
จิตวิทยาการสงเสริมสุขภาวะ
หลักการและวิธีการแบบองครวมในการสงเสริมคุณภาพชีวิต ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การแกไขเชิงปองกัน
Psychology for Wellness Promotion
PSY WELLNESS PROMO
Holistic principles and approaches for healthy life; problems related to
quality of life; preventive correction.
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