รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุ มชน
สาขาวิชาจิตวิทยาชุ มชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุ มชน
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Community Psychology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุ มชน)
ชื่อย่ อ
วท.ม. (จิตวิทยาชุ มชน)
ชื่อเต็ม
Master of Science (Community Psychology)
ชื่อย่ อ
M.S. (Community Psychology)

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่ า
ไม่น้อยกว่ า
ไม่น้อยกว่ า
ไม่น้อยกว่ า

38 หน่ วยกิต
26
2
12
12
12

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

รายวิชา
01474597

01474531
01474532
01474581
01474591

01474511
01474512
01474521
01474522

01474523
01474524
01474525
01474533
01474534

ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 26 หน่ วยกิต
- สัมมนา
2 หน่ วยกิต
สัมมนา
1,1
(Seminar(
- วิชาเอกบังคับ
12 หน่ วยกิต
จิตวิทยาชุ มชนขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Community Psychology)
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
(Psychology for Human Resource Development)
จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Psychology)
ระเบียบวิธวี ิจยั ทางจิตวิทยาชุ มชน
3(3-0-6)
(Research Methods in Community Psychology)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิต
จิตวิทยาประยุ กต์ในชุ มชน
3(3-0-6)
(Applied Psychology in Community(
สถิตปิ ระยุ กต์เพื่อการวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Psychological Research)
การรูค้ ดิ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Cognition and Behavioral Change)
จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น
3(3-0-6)
ในชุ มชน
(Psychology of Persuasion and Opinion Change in
Community)
จิตวิทยาการให้คาปรึกษาในชุ มชน
3(3-0-6)
(Psychology of Counseling in Community)
การปฏิบัตงิ านจิตวิทยาชุ มชน
3(1-6-5)
(Community Psychology Practice(
การฝึกอบรมขัน้ สูงทางจิตวิทยาชุ มชน
3(3-0-6)
(Advanced Training in Community Psychology(
จิตวิทยาบุ คลิกภาพและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Personality and Culture)
จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Environmental Psychology and Quality of Life(

01474535 การพัฒนาภาวะผูน้ าในชุ มชน
(Leadership Development in the Community(
01474536 จิตวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง
(Psychology of Peace and Conflict (
01474582 จิตวิทยาการป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุ มชน
(Psychology of Prevention and Mental Health
Promotion in Community)
01474583 จิตวิทยาครอบครัว
(Family Psychology)
01474584 จิตวิทยาการสูงวัย
(Psychology of Aging)
01474596 เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาชุ มชน
(Selected Topics in Community Psychology)
01474598 ปั ญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์
01474599 วิทยานิพนธ์
(Thesis(

ไม่น้อยกว่า

12

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1-3
1-3
หน่ วยกิต
1-12

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
01474531 จิตวิทยาชุมชนขัน้ สูง
01474581 จิตวิทยาสุขภาพ
วิชาเอกเลือก

จานวนหน่ วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั ิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง(
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6( - - (
รวม
12( - - (

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่ วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั ิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง(
01474532 จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
01474591 ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
01474597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
6( - - (
รวม
13( - - (

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01474597 สัมมนา
01474599 วิทยานิพนธ์

จานวนหน่ วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั ิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง(
1
6
รวม
7

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
01474599 วิทยานิพนธ์

จานวนหน่ วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตั ิการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง(
6
รวม
6

คาอธิบายรายวิชา
01474511

จิตวิทยาประยุกต์ ในชุมชน
3(3-0-6)
(Applied Psychology in Community(
พฤติกรรมมนุ ษย์ในบริบททางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม การประยุกต์ ความรู ้ทาง
จิตวิทยาเพือ่ การเข้าใจพฤติกรรมมนุ ษย์ในชุมชน
Human behavior in biological, psychological, and social context; application of
psychological knowledge to understand human behavior in the community.

01474512

สถิติประยุกต์ เพือ่ การวิจยั ทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Applied Statistics for Psychological Research)
นิยาม และการวัดทางสถิติ ความสัมพันธ์ของสถิติกบั การวิจยั สถิติประยุกต์ ในการ
วิจยั ทางจิตวิทยา วิธกี ารชักตัวอย่าง วิธกี ารทางสถิติทใี่ ช้ในการทดสอบเครื่องมือวิจยั การ
เลือกใช้สถิติทเี่ หมาะสมในการวิจยั เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบ
สมมติฐาน และการประยุกต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Definition and measurement of statistics, relationship between statistics and
research, applied statistics in psychological research. Methods of sampling, statistical
methods for research instrument testing. Selecting suitable statistical techniques for
research, statistical techniques for data analysis and hypothesis testing, and the
application of statistical computer program for data analysis.

01474521

การรู ้คดิ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
3(3-0-6)
(Cognition and Behavioral Change)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรู ้คดิ ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อกระบวนการรู ้คดิ
กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหา ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม บทบาทของ
นักจิตวิทยาชุมชนกับการใช้เทคนิคการสอดแทรกเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านการรู ้คดิ
และพฤติกรรมของคนในชุมชน
Concepts and theories of cognition, factors affecting cognitive processes,
decision making and problem solving processes. Theories and techniques of
behavioral modification. Roles of community psychologist and intervention techniques
of cognitive and behavioral changes among people in the community.

01474522

จิตวิทยาการโน้มน้าวจิตใจและการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็นในชุมชน
3(3-0-6)
(Psychology of Persuasion and Opinion Change in Community)
แนวคิดและทฤษฎีการสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวจิตใจและการเปลีย่ นแปลงความคิดเห็น
ตัวแบบและกระบวนการเพือ่ การโน้มน้าวจิตใจ และการใช้สอื่ วัฒนธรรมกับการโน้มน้าวจิตใจ
การสือ่ สารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา การพูดในทีส่ าธารณะ และเทคนิคการนาเสนอ การจูง
ใจ การเรียนรู ้ ทัศนคติ ค่านิยม และการเจรจาต่ อรอง
Concepts and theories of communication for persuasion and opinion
changes. Models and processes of persuasion, and communication media. Culture
and persuasion, verbal and nonverbal communication, public speaking, and
presentation technique. Motivation, learning, attitude, value, and negotiation.

01474523

จิตวิทยาการให้คาปรึกษาในชุมชน
3(3-0-6)
(Psychology of Counseling in Community)
การให้คาปรึกษาทัง้ รายบุคคลและกลุ่มทีม่ ปี ั ญหาทางจิตวิทยาในชุมชน กระบวนการ
และเทคนิคการให้คาปรึ กษา ทฤษฎีการให้คาปรึ กษาทีใ่ ช้ในปั จจุบนั การให้คาปรึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชนทีม่ ปี ั ญหาเฉพาะ
Counseling for individual and groups with psychological problems in the
community. Process and techniques of counseling, current counseling theories,
counseling and helping for people in the community with particular problems.

01474524

การปฏิบตั ิงานจิตวิทยาชุมชน
3(1-6-5)
(Community Psychology Practice(
การประเมินทางจิตวิทยาในชุมชน การออกแบบ และการดาเนินโครงการในชุมชน
การประเมินผลโครงการ การเขียนรายงานการประเมิน และการนาเสนอ มีการนาไปปฏิบตั ิใน
ชุมชน
Psychological assessment in community. Designing and implementing
program in community. Program evaluation, writing evaluation report and
presentation. Community practice.

01474525

การฝึ กอบรมขัน้ สูงทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Advanced Training in Community Psychology(
ความสาคัญของการฝึ กอบรมเพือ่ ให้ชุมชนเข้มแข็ง การประเมินความต้องการจาเป็ น
ในการฝึ กอบรม และพฤติกรรมมนุ ษย์ในการฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การจัดการ
กระบวนการฝึ กอบรม และเทคนิคการฝึ กอบรม การออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรม การ
ประเมินผลการฝึ กอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม คุณลักษณะของวิทยากร และการ
ฝึ กอบรมเพือ่ การพัฒนาอาชีพในชุมชน
Importance of training for community strength, need assessment for training,
and human behavior in training. Planning, designing, managing in training process,
and techniques in training. Training curriculum design, training evaluation, training
project management. Characteristics of the trainer, and training for vocational
development in the community.

01474531

จิตวิทยาชุมชนขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Community Psychology)
ประวัติความเป็ นมา จุดมุ่งหมาย บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
ชุมชน แนวโน้มของจิตวิทยาชุมชนในศตวรรษที่ 21 แนวคิดในการเสริมสร้างพลังอานาจ และ
การมีส่วนร่ วมของประชาชน รู ปแบบทางจิตวิทยาชุมชน ยุติธรรมชุมชน และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน การป้ องกัน การแทรกแซงและการประเมินผลโครงการ การสนับสนุ น
ทางสังคม และกลุ่มทีช่ ่วยเหลือตนเอง
History, goals, roles, functions and ethics of community psychologists, trends
of community psychology in the 21st century, concepts of empowerment and people
participation. Models in community psychology. Community justice and conflict
resolution in community. Prevention, intervention, and program evaluation. Social
support and self help group.

01474532

จิตวิทยาเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
(Psychology for Human Resource Development)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ความจาเป็ นสาหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทงั ้ ในระดับมหภาคและจุลภาค ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาทีป่ ระยุกต์ ในการพัฒนาทรัพยากร มนุ ษย์
กระบวนการและมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การ
พัฒนาทรัพยากร มนุ ษย์ของกลุ่มต่ างๆ ในชุมชน งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์
Concepts and theories of human resource development. Needs for human
resource development in macro and micro level. Factors affecting human resource
development. Psychological concepts and theories applied for human resource
development, human resource development process and dimensions in government
and private sectors. Human resource development among various groups in
community. Related research in human resource development.

01474533

จิตวิทยาบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Psychology of Personality and Culture)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับบุ คลิกภาพ ปั จจัยทางด้านจิตสังคม และวัฒนธรรมทีส่ ่ งผลต่อ
บุ คลิกภาพของคนในชุมชน บทบาทของครอบครัว การเมือง สื่อ ศาสนา และสังคม ทีส่ ่ งผลต่อ
บุ คลิกภาพ การศึกษาบุ คลิกภาพของคนในวัฒนธรรมต่างๆ บุ คลิกภาพของคนในวัฒนธรรมไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย ยุโรป อเมริกา
Concepts and theories of personality. Psychosocial and cultural factors affecting
personality of people in the community. Roles of family, politics, media, religion and society
that affect personality. Personality of people from various culture. Personality of people in
Thai, Southeast Asian, Asian, European and American culture.

01474534

จิตวิทยาสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
(Environmental Psychology and Quality of Life(
แนวคิดและทฤษฎีจติ วิทยาสิง่ แวดล้อม ความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับ
คุณภาพชีวติ การรับรู ้ ความคิดความเข้าใจและการประเมินเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ผลกระทบ
ของสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางกายภาพและทางจิตวิทยาต่ อ คุณภาพชีวติ การประยุกต์ ใช้จติ วิทยา
สิง่ แวดล้อมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
Concepts and theories of environmental psychology. Relationship between
environment and quality of life. Perception, cognition, and evaluation of environment.
Impacts of both physical and psychological environment on quality of life. Application
of environmental psychology to develop quality of life.

01474535

การพัฒนาภาวะผู ้นาในชุมชน
3(3-0-6)
(Leadership Development in the Community(
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะผู ้นา ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผู ้นา ลักษณะผู ้นา
ชุมชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู ้นา และการวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนาภาวะผู ้นา
Concepts and theories of leadership. Factors related to leadership.
Characteristics of efficiency community leader. Leadership development and
research on leadership development.

01474536

จิตวิทยาสันติภาพและความขัดแย้ง
3(3-0-6)
(Psychology of Peace and Conflict(
แนวคิดและทฤษฎีสนั ติภาพและความขัดแย้ง แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา
เกีย่ วกับสันติภาพและความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุ นแรง การจัดการ
ความขัดแย้ง และการยุติกรณีพพิ าทในชุมชนโดยสันติวธิ ี กลยุทธ์การรักษาและสร้าง
สันติภาพอย่างยังยื
่ น การพัฒนาทักษะในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง การสร้างและรักษา
สันติภาพ
Concepts and theories of peace and conflict, psychological concept and
theories related to peace and conflict. Conflict and violence analysis, conflict
management and dispute resolution in community through peace. Strategies of
peacemaking and sustainable peacekeeping, development of skills for conflict
resolution, peacemaking and peacekeeping.

01474581

จิตวิทยาสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Psychology)
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรมของคนในชุมชน แนวคิด และทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสุขภาพ ปั จจัยทางจิต สังคมทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมสุขภาพ นโยบายสุขภาพและนโยบาย
สาธารณะทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ ปั ญหาสุขภาพและการเจ็บป่ วยความเครียดและการจัดการกับ
ความเครียด การป้ องกันและการส่งเสริมสุขภาพ โครงการสุขภาพและการประเมินผล
Relationship between health and behavior of people in the community.
Concepts and theories related to health psychology. Psychosocial factors affecting
health behavior. Health policy and public policy related to heath. Health problems
and illness. Stress and coping. Prevention and health promotion. Health project and
evaluation.

01474582

จิตวิทยาการป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
3(3-0-6)
(Psychology of Prevention and Mental Health Promotion in Community )
แนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการป้ องกันเบื้องต้น แนวคิดเกีย่ วกับสุขภาพจิต ปั จจัย
ทีส่ ่งผลต่ อสุขภาพจิตของคนในชุมชน ปั ญหาสุขภาพ จิตของคนในแต่ ละช่วงวัย บทบาทและ
หน้าทีข่ องบุคลากรในงานสุขภาพจิตชุมชน การป้ องกัน ส่งเสริม กลวิธแี ละฟื้ นฟู สุขภาพจิตใน
ชุมชน
Concepts and principles of primary prevention. Concepts of mental health.
Factors affecting mental health of people in the community. Mental health problems
across ages. Roles and duties of personnel in community mental health services.
Prevention, promotion, strategies and rehabilitation in community mental health.

01474583

จิตวิทยาครอบครัว
3(3-0-6)
(Family Psychology)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับจิตวิทยาครอบครัว วงจรชีวติ ครอบครัว การสือ่ สารใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้อานาจในครอบครัว ปั ญหาต่ างๆของ
ครอบครัว และการช่วยเหลือ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่ อปั ญหาครอบครัว การประเมินครอบครัว การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความมันคงของครอบครั
่
ว และการให้การปรึกษาครอบครัว
Concepts and theories of family psychology, family life cycle, family
communication, family relationship and family power. Various problems of family and
helping. Factors affecting on family problems. Family evaluation. Establishing
relationship and stability of family and family counseling.

01474584

จิตวิทยาการสูงวัย
3(3-0-6)
(Psychology of Aging)
นิยามและลักษณะทางธรรมชาติของผู ้สูงวัย ทฤษฎีจติ วิทยาและสังคมของการสูงวัย
บริบททางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคมวิทยาของการสูงวัย ปั ญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว
ของผู ้สูงวัย ปั ญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง และความตาย การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ใน
หมู่ผู้สูงวัย
Definition and nature of the elderly, psychological and sociological theories
of aging; biological, psychological, and sociological context of aging. Mental health
problems and adjustments of the elderly. Health problems, chronic illness, and death.
Development of the potential and quality of life among the elderly.

01474591

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางจิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
(Research Methods in Community Psychology)
หลักและระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางจิตวิทยาชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาเพือ่ กาหนดหัวข้อ
งานวิจยั การรวบรวมข้อมูลเพือ่ การวางแผนการวิจยั การกาหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์
การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจยั การจัดทารายงานเพือ่ การนาเสนอในการประชุมและการ
ตีพมิ พ์
Research principles and methods in community psychology, problem analysis for
research topic identification, data collection for research planning, identification of samples
and techniques. Analysis, interpretation, discussion, report writing for presentation and
publication.

01474595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อทีน่ ่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียง เขียนเป็ น
รายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile
into a written report.

01474596

เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาชุมชน
1-3
(Selected Topics in Community Psychology)
เรื่องเฉพาะทางจิตวิทยาชุมชนในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลีย่ นไปในแต่ ละภาค
การศึกษา
Selected topics in community psychology at the master’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

01474597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อทางจิตวิทยาชุมชนในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in community
psychology at the master’s degree level.

01474598

ปั ญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้า ทางจิตวิทยาชุมชนระดับปริญญาโทเป็ นรายงานบุคคลหรือกลุ่ม
ในหัวข้อทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษา แล้วเรียบเรียงเขียนรายงาน
Study and research in community psychology at the master’s degree level as
individual or group under supervision of supervisor and compile into a written report.

01474599

วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis(
การวิจยั ในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็ น
วิทยานิพนธ์
Research in community psychology at the master’s degree level and compile
into a thesis.

