หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑.

ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

๒.

: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
: Bachelor of Arts Programme
in Psychology

ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts (Psychology)
๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.บ.(จิตวิทยา)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: B.A. (Psychology)
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา
๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักคิด นักวิจัย และนักวิเคราะหหลักพุทธธรรมกับ หลัก
จิตวิทยาทั่วไป
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติที่สามารถใชหลักจิตวิทยาแกไขปญหาของสังคม
และเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. โครงสรางหลักสูตร
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หนวยกิต
๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หนวยกิต
๕.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
หนวยกิต
๕.๒.๒ วิชาเฉพาะดาน
๗๔
หนวยกิต
๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐
หนวยกิต
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๒) วิชาเฉพาะสาขา
๖๔
หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ
๔๖
หนวยกิต
ข. วิชาเลือก
๑๘
หนวยกิต
๕.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
รวม
๑๔๐
หนวยกิต
๖. รายวิชา
๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร
๒) วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต
ก. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
๓๐๐ ๓๐๑ การพัฒนาจิตแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐ ๓๐๒
จิตวิทยาตามแนวพระไตรปฎก
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐ ๓๐๓
พุทธจิตวิทยากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐ ๔๐๔
การใหการปรึกษาแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
๓๐๐ ๔๐๕
การพัฒนาอาชีพแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
ข. วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
(๑) วิชาบังคับ ๔๖ หนวยกิต
๓๐๕ ๓๐๖
จิตวิทยาทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๐๗
จิตวิทยาพัฒนาการ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๐๘
จิตวิทยาการเรียนรู
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๐๙
จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๑๐
สรีรจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๑๑
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๑๒
สถิติในจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๑๓
จิตวิทยาการทดลอง
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๔๑๔
ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๔๑๕ การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
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๓๐๕ ๓๑๖
จิตวิทยาการใหการปรึกษาเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๑๗
ทักษะและกระบวนการในการใหการปรึกษา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๑๘
ทฤษฎีการใหการปรึกษา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๑๙
ศึกษาอิสระทางจิตวิทยา
๓(๐-๖-๖)
๓๐๕ ๔๒๐
การฝกภาคปฏิบตั ิการใหการปรึกษา
๔(๐-๘-๘)
(๒) วิชาเลือก ๑๘ หนวยกิต
๓๐๐ ๓๒๑
จิตวิทยาวัยเด็ก
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๒๒
จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๒๓
จิตวิทยาสังคม
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๒๔
จิตวิทยาวัยรุน
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๔๒๕
จิตวิทยาวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๓๒๖
สุขภาพจิต
๓(๓-๐-๖)
๓๐๐ ๔๒๗
การปรับพฤติกรรม
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๒๘ ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๒๙ การใหการปรึกษาแกวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๓๓๐
จิตวิทยาการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๑
จิตวิทยาการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๒ การประยุกตการบริการใหการปรึกษาตอสังคม
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๓ สุขภาพจิตชุมชน
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๔ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๕ สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๖
จิตวิทยาการบริหาร
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๗ เทคนิคมนุษยสัมพันธ
๓(๓-๐-๖)
๓๐๕ ๔๓๘ สัมมนาจิตวิทยาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาตะวันตก ๓(๓-๐-๖)
๖.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ตองเลือกศึกษารายวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา
๗. คําอธิบายรายวิชา
๗.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
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๓๐๐ ๓๐๑ การพัฒนาจิตแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Mental Development)
ศึกษาวิธีวิเคราะหจิต ในกระบวนการพัฒนาทางจิตและทําความเขาใจหลักการ วิธีการฝก
จิตตามหลักพระพุทธศาสนา
๓๐๐ ๓๐๒ จิตวิทยาตามแนวพระไตรปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Psychology in Tipitaka)
ศึกษาคําสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปฎก เปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิทยาตะวันตก
และจิตวิทยาตะวันออกในปจจุบัน พฤติกรรมของมนุษยตามแนวจริต ๖ การฝกจิตดวยสมถะและ
วิปสสนา
๓๐๐ ๓๐๓ พุทธจิตวิทยากับสังคมและวัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Psychology and Thai Society and Culture)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาแนวพุทธ กับสภาพองคประกอบทางสังคมและ วัฒนธรรม
ไทยเชิงจิตวิทยาในบริบทแหงพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผลตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงดาน
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู อารมณ เชาวนปญ
 ญาพฤติกรรมแหงสภาพผิดปกติทางจิตของ
ปจเจกชน
๓๐๐ ๔๐๔ การใหการปรึกษาแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Counseling)
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนกรณีศึกษาตาง ๆ
ที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนํามาประยุกตใชในการใหการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา
๓๐๐ ๔๐๕ การพัฒนาอาชีพแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Career Development)
ศึกษาหลักการและวิธีการพัฒนาอาชีพแนวพุทธ เพื่อประโยชนในการเขาใจกระบวนการ
แหงการเลือกวิถีชีวิตแบบเรียบงาย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานกระบวนการทํางานและ
การประกอบอาชีพที่สุจริต
๗.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔๖ หนวยกิต
๓๐๕ ๓๐๖ จิตวิทยาทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
(General Psychology)
ศึกษาประวัติ ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยา
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู เชาวน
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ปญญา ความฉลาดทางอารมณ การจํา การลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต
พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม
๓๐๕ ๓๐๗ จิตวิทยาพัฒนาการ
๓(๓-๐-๖)
(Developmental Psychology)
ศึกษาพัฒนาการของมนุษยตั้งแตระยะกอนเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โดยเปรียบเทียบกับ หลัก
พัฒนาการของพระพุทธศาสนา เนนความสําคัญของหลักพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอ
พัฒนาการของชีวติ มนุษย ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกระยะขั้นแหงพัฒนาการ แนวทาง ปองกัน
ปญหา และการแสวงหาวิธีสงเสริมใหบคุ คลมีพัฒนาการที่สมบูรณในทุก ๆ ดาน
๓๐๕ ๓๐๘ จิตวิทยาการเรียนรู
๓(๓-๐-๖)
(Learning Psychology)
ศึกษาความจริงขั้นมูลฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับการเรียนรู ชนิดของการเรียนรู ประวัติ
การทดลองการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ และปรากฏการณที่เกี่ยวกับการเรียนรู จิตวิทยา การ
เรียนรูในพระพุทธศาสนา และฝกปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรียนรู
๓๐๕ ๔๐๙ จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Clinical Psychology)
ศึกษาระเบียบวิธีการศึกษาบุคคลเฉพาะรายโดยใชวิธกี ารที่มีระเบียบแบบแผน
ซึ่ง
ประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ และการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อให
ทราบขอมูลที่เปนประโยชนแกการเขาใจพฤติกรรมทั้งปกติและอปกติ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหาทางสุขภาพจิต โรคจิต โรคประสาท และการใหการปรึกษาแนะนําในการปองกันรักษา
๓๐๐ ๓๑๐ สรีรจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Physiological Psychology)
ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและกลไกทางสรีรจิตวิทยา
เนนหนาที่ของระบบ
ประสาท ฮอรโมน ที่มีตอการรับรู แรงจูงใจ อารมณ การเรียนรู ความจําและจิตสํานึก
๓๐๐ ๓๑๑ ทฤษฎีบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
(Theories of Personality)
ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญ เนนหลักการ แนวคิดและพัฒนาการของทฤษฎีนั้น ๆ
วิธีการที่ใชในการศึกษาบุคลิกภาพและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โครงสรางของจิตที่กําหนด
พฤติกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา
๓๐๐ ๓๑๒ สถิตใิ นจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Statistics in Psychology)
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ศึกษาความหมายและขอบขายสถิติที่นํามาใชในจิตวิทยาเกี่ยวกับการรวบรวม
การ
บรรยาย การจัดระเบียบ การวิเคราะห ตีความหมายและนําเสนอขอมูลที่เปนตัวเลข
อัน
ประกอบดวยการแจกแจงความถี่
การวัดแนวโนมเขาสูสว นกลาง
การแจกแจงแบบโคง
ปกติ การวิเคราะหความแปรปรวน เปอรเซนไทล คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ การหา
คา
ความเชื่อมั่น และการนําวิธีการทางสถิติไปใชสาํ หรับการวัดผล
๓๐๐ ๓๑๓ จิตวิทยาการทดลอง
๓(๓-๐-๖)
(Experimental Psychology)
ศึกษาการทดสอบทางจิตวิทยาและคุณสมบัติอันจําเปนสําหรับแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน
เฉลี่ย เชน การทดสอบสัมฤทธิผล สติปญญา ความถนัดและบุคลิกภาพ การประเมินผลและ
ตีความหมาย
๓๐๐ ๔๑๔ ระเบียบวิธีวิจยั ทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in Psychology)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา และฝกทําวิจัยตามหัวขอที่กําหนดให โดยความ
เห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
๓๐๐ ๔๑๕ การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Psychological Measurement and Testing)
ศึกษาหลักการเบื้องตนในการวัดผล
กระบวนการทดสอบและประเมินผลทางจิตวิทยา
ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา
การเลือกใชแบบทดสอบที่สอดคลองกับ
จุดประสงค การฝกใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาบางชนิด ฝกการใหคะแนน แปลผล การเขียน
รายงานทางจิตวิทยาบางชนิด การประชุมเพื่อรายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยา จรรยาบรรณ
การใชแบบทดสอบ
๓๐๕ ๓๑๖ จิตวิทยาการใหการปรึกษาเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Counseling Psychology)
ศึกษาความเปนมา
พัฒนาการและสาระสําคัญของทฤษฎีการใหการปรึกษาทั้งแบบ
รายบุคคลและกลุม ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคที่สําคัญของทฤษฎีการใหการปรึกษาตาง ๆ
จุดเดน จุดดอย และการประยุกตใช และตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีการใหการปรึกษาใหม ๆ ใน
ปจจุบัน
๓๐๕ ๔๑๗ ทักษะและกระบวนการในการใหการปรึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Skills and Process in Counseling)
ศึกษากลุมทฤษฎีในการใหการปรึกษาทางจิตวิทยา ฝกทักษะและกระบวนการในการใหการ
ปรึกษา เพื่อความชํานาญและสามารถใชทักษะการใหการปรึกษาไดอยางถูกตอง
มี
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ประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ มีความรูและสามารถนํามาประยุกตใชในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคล ตลอดจนเพื่อแกไขพฤติกรรมและปญหาไดอยางเหมาะสม
๓๐๕ ๔๑๘ ทฤษฎีการใหการปรึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Theories of Counseling)
ศึกษาทฤษฎีการใหการปรึกษาของกลุมจิตวิทยาที่สําคัญ เชน จิตวิเคราะห พฤติกรรมนิยม มานุษยนิยม และการรูคิด ในแงมุมตาง ๆ เชน ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวของ เปาหมายของการปรึกษา บทบาทของผูใ หการปรึกษาและผูรับการปรึกษา กระบวนการ
ของการปรึกษา การประยุกตใชจุดเดนจุดดอยของแตละทฤษฎี แนวโนมและพัฒนาการของแต
ละทฤษฎี ตลอดจนทฤษฎีการใหการปรึกษาใหม ๆ ทีน่ าสนใจ
๓๐๔ ๔๑๙ ศึกษาอิสระทางจิตวิทยา
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Psychology)
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางจิตวิทยา
ที่สามารถประยุกตใชในกิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
๓๐๕ ๔๒๐ การฝกภาคปฏิบัติการใหการปรึกษา
๔(๐-๔-๘)
(Practicum in Counseling)
ฝกการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยประยุกตพหุประสบการณ (Multiple Experience)
และทฤษฎีการเรียนรูจากขอมูลการวิจัยและกรณีศึกษาตาง ๆ
มาใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพและพัฒนาระบบงานของตนใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการของ
ผู
มารับบริการใหการปรึกษาและจิตบําบัด
ข. วิชาเลือก ๑๘ หนวยกิต
๓๐๐ ๓๒๑ จิตวิทยาวัยเด็ก
๓(๓-๐-๖)
(Child Psychology)
ศึกษาพฤติกรรม พัฒนาการ การเจริญเติบโต สภาพทางสรีระ การเคลื่อนไหว ภาษา
สติปญญา อารมณ การเลน และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ เนนความสนใจเจตคติและนิสัย การมี
ระเบียบวินัยในตน สุขภาพและการปรับตัวของเด็ก ตั้งแตการเริ่มปฏิสนธิจนยางเขาสูวัยรุน
อิทธิพลตาง ๆ ที่มตี อพฤติกรรมของเด็ก
๓๐๐ ๓๒๒ จิตวิทยาอปกติ
๓(๓-๐-๖)
(Abnormal Psychology)
ศึกษาลักษณะและสาเหตุของพฤติกรรมที่ผิดปกติตาง ๆ บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิต โรค
ประสาท โดยศึกษา อาการแสดงของโรค การวิเคราะห การนําหลักการบําบัดและการปองกัน
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ปญหาทางจิตตามแนวพระพุทธศาสนา ใหนิสิตไดมปี ระสบการณในสถานบันที่เกี่ยวของ หรือใน
ชุมชนนั้น ๆ
๓๐๐ ๓๒๓ จิตวิทยาสังคม
๓(๓-๐-๖)
(Social Psychology)
ศึกษาตัวแปรตาง ๆ ทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย สถาบัน
และโครงสรางทางสังคม กระบวนการตาง ๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม การชอบพอ
ระหวางบุคคล ความกาวราว พฤติกรรมและบทบาทตามเพศพฤติกรรมเบี่ยงเบน การสื่อสาร
และความสัมพันธระหวางบุคคล และพฤติกรรมใหความชวยเหลือผูอื่นในสังคม
๓๐๐ ๓๒๔ จิตวิทยาวัยรุน
๓(๓-๐-๖)
(Adolescent Psychology)
ศึกษาพัฒนาการดานตาง ๆ เนนถึงผลกระทบที่มีตอวัยรุน บุคลิกภาพและวัฒนธรรม
สภาพความแปรปรวนของอารมณ สติปญญากับสัมฤทธิผล การมีปรัชญาชีวิต ปญหาทางสังคม
ที่มีตอวัยรุน เชน ปญหายาเสพติด ยุวอาชญากรรม การปรับตัวของวัยรุนในดาน ครอบครัว
โรงเรียน สังคม และอาชีพ
๓๐๐ ๔๒๕ จิตวิทยาวัยผูใหญและวัยผูส ูงอายุ
๓(๓-๐-๖)
(Psychology of Adulthood and Old Age)
ศึกษาปจจัยทางดานสรีรวิทยา สังคม จิตวิทยา ทบบาท ที่มีตอสังคมรอบ ๆ ตัว การ
ปรับตัว และคุณธรรมของวัยผูใ หญและวัยผูสูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา
๓๐๐ ๓๒๖ สุขภาพจิต
๓(๓-๐-๖)
(Mental Health)
ศึกษาความหมายและความเปนมาของสุขภาพจิต สาเหตุ ชนิด ลักษณะของปญหาตาง ๆ
เกี่ยวกับสุขภาพจิต
อิทธิพลของสุขภาพจิตตอการดําเนินกิจกรรมของบุคคลในดานการเรียนรู
การทํางาน สังคมและครอบครัว การปองกันรักษาและการสงเสริมสุขภาพจิต
ใน
พระพุทธศาสนา
๓๐๐ ๔๒๗ การปรับพฤติกรรม
๓(๓-๐-๖)
(Behavior Modification)
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยในดานทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู กระบวนการเปลี่ยนแปลง ของ
พฤติกรรมและการประยุกตหลักการนี้มาใชในชีวิตประจําวัน
วิธีการปรับพฤติกรรมดวยวิธีการ
ตาง ๆ
๓๐๕ ๓๒๘ ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(History and Concept in Psychology)
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ศึกษาปรัชญาและแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ
ที่มีอิทธิพลตอการศึกษาและ
วิจัยทางจิตวิทยาตั้งแตระยะเริ่มศึกษาจิตวิทยาถึงปจจุบันและแนวโนมใหม ๆ ของการศึกษาวิชา
จิตวิทยาและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีตอ วงการจิตวิทยาในปจจุบัน
๓๐๕ ๓๒๙ การใหการปรึกษาแกวัยผูใ หญและวัยผูสูงอายุ
๓(๓-๐-๖)
(Counseling for Adulthood and Old Age)
ศึกษาพัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ การพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง
ของบุคลิกภาพและการปรับตัวตามวัย ปญหาตาง ๆ ของคนวัยผูใหญและวัยผูส ูงอายุ หลักการ
และวิธีการสําหรับการใหการปรึกษาแกบุคคลวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ
๓๐๕ ๔๓๐ จิตวิทยาการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Educational Psychology)
ศึกษาหลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาใชในการศึกษา กระบวนการเรียนรู การวัด และ
การประเมินผลทางการศึกษา ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคลและสติปญญาที่มีผลตอการ
เรียนรู
๓๐๕ ๔๓๑ จิตวิทยาการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
(Psychology of Communication)
ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย การทํางานของสมองในแงการรับรูขาวสาร
การ
จําพฤติกรรมการสื่อสารภายในตัวบุคคลและระหวางบุคคล
ทั้งการใชภาษาและสัญลักษณ
ตาง ๆ วิเคราะหทฤษฎีที่สําคัญ อาทิ Transactional Analysis และ Cognitive Contingency
จิตวิทยาการสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยมและพฤติกรรม อิทธิพลของ การ
สื่อสารและปฏิสัมพันธของมนุษยที่มีตอสังคมประกิต
จิตวิทยาการสื่อสารและอิทธิพลตอการ
ถายทอดนวัตกรรมและมรดกทางสังคม
๓๐๕ ๔๓๒ การประยุกตการบริการใหการปรึกษาตอสังคม
๓(๓-๐-๖)
(Application of Counseling for Society)
การประยุกตทฤษฎีและวิธีบริการใหการปรึกษาตอสังคมในองคการตาง ๆ เชน ธุรกิจ
โรงเรียน โรงพยาบาล หนวยงานตาง ๆ โดยเนนภาคปฏิบัติ
๓๐๕ ๔๓๓ สุขภาพจิตชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Mental Health in Community)
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตชุมชน ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตชุมชน การ
ปรับตัวของบุคคลวัยตาง ๆ การสงเสริม การปองกัน และการแกไขฟนฟูเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใน
ชุมชน บทบาทหนาที่ของบุคลากรผูรับผิดชอบ สุขภาพจิตชุมชน ศึกษาและฝกเสนอโปรแกรม การ
สงเสริมสุขภาพจิตชุมชน
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๓๐๕ ๔๓๔ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
๓(๓-๐-๖)
(Industrial and Organizational Psychology)
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยในองคการ ทฤษฎีองคการ ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และ องคการ แนวความคิดที่สําคัญของจิตวิทยา การนําจิตวิทยามาประยุกต
กับปญหาที่
นาสนใจในโรงงาน อุตสาหกรรม เชน เจตคติ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย การ
สื่อสาร การเปนผูนํา วิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรมและองคการ
๓๐๕ ๔๓๕ สถิตเิ พื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Statistics for Psychological Research)
ศึกษาวิธีการทางสถิติพรรณนาและสถิตวิ ิเคราะหที่ใชกับการวิจัยทางจิตวิทยา การจัดทํา
ตาราง แจกแจง ตารางไขว การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายตัว ระเบียบวิธี
ทาง
สถิติสําหรับการวิจัยที่ใชวิเคราะหตัวแปรพหุ การวิเคราะหการถดถอยพหุ สหสัมพันธพหุ การ
วิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะห แคโนนิคัล การวิเคราะห องค
ประกอบ โดยเนนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
๓๐๕ ๔๓๖ จิตวิทยาการบริหาร
๓(๓-๐-๖)
(Psychology of Management)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองคกร การนําหลักพฤติกรรมมนุษยใชในการ
จัดการบริการบริหารองคกร การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมบุคลากร และการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ
๓๐๕ ๔๓๗ เทคนิคมนุษยสัมพันธ
๓(๓-๐-๖)
(Human Relationship Technique)
ศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ ความสําคัญของจิตใจที่มีตอ มนุษยสัมพันธ วิธีการและ ทักษะ
การสรางมนุษยสัมพันธ แนวคิดและการใชหลักพุทธธรรม ซึ่งมีทิศ ๖ และสังคหวัตถุ ๔
พรหมวิหาร ๔ เปนตน ตอการสรางมนุษยสัมพันธและการติดตอประสานงานอยางมีความสุข
๓๐๕ ๔๓๘ สัมมนาจิตวิทยาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาตะวันตก
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Buddhist Psychology and Western Psychology)
สัมมนาเปรียบเทียบและบูรณาการพุทธจิตวิทยากับจิตวิทยาตะวันตกตามหัวขอที่กําหนดให

