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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญระดับสูงและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิชาการและ

การวิจัยด้านจิตวิทยาชุมชน 
2. เพื่อผลิตบุคลากรส าหรับเป็นผู้ปฏิบัติงานชุมชนในฐานะนักจิตวิทยาชุมชน ที่สามารถน าความรู้

ความเข้าใจทางจิตวิทยาไปใชใ้นการแทรกแซงและน าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสขุ และมีวิถี
ชีวิตอย่างพอเพียง 

3. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานชุมชนได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของ
บุคคลทั้งในการค้นหาสาเหตุและการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาในสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง     
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี

ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
3. ผ่านการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มี 1 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 
แผน ก แบบ ก 2 

วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมน่ับหนว่ยกิต)     6-9     หน่วยกิต 
วิชาภาษาตา่งประเทศ (ไมน่ับหน่วยกิต)      2 หน่วยกิต 
วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 
วิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่   6 หน่วยกิต 
วิทยานพินธ์  มีคา่เทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 
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รายวิชาและหน่วยกิต 
1. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน 6-9 หน่วยกิต 

463 501 จิตวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation of Psychology)  
463 502 ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 (Community and Social Change)  
463 503 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Behavioral and Social Science Research) 
  

เงื่อนไขส าหรับวิชาเสริมพื้นฐาน  ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  

หากไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หรือไม่เคยเรียนรายวิชาด้านจิตวิทยามาก่อน 
ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 463 501 จิตวิทยาพื้นฐาน   

2. นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ คือ 463 502 ชุมชนและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  และ 463 503  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์   

ทั้งนี้นักศึกษาต้องสอบผ่านในรายวิชาดังกล่าวให้ได้ผลการศึกษาเป็น S โดยหน่วยกิตที่ได้จากการ
เรียนทั้ง 3 รายวิชาจะไม่นับรวมไว้ในหลักสูตร 
 

2. วิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต 
463 511 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Psychology)  
463 512 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in  Psychology)  
463 513 การป้องกันเชิงจิตวทิยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Prevention in Community Psychology)   
463 514 สัมมนาการปฏิบัตงิานทางจิตวทิยาชุมชน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Community Psychology Practice)  
463 515 การประเมินโครงการบริการในชุมชน 3(2-2-5) 
 (Program Evaluation for Community Service Programs)  
463 516 การฝึกงานจติวิทยาชุมชน 3(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 
 (Practicum in Community Psychology) 
 

3. วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
463 521 สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Mental Health)  
463 522 จิตวิทยาสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Health Psychology)   
463 523 ประเด็นปัจจุบันในจิตวิทยาชุมชน 3(2-2-5) 
 (Current Issues in Community Psychology)  
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463 524 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 2(2-0-4) 
 (Violence in Family and Society)  
463 525 การเพิ่มพลังอ านาจชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Empowerment)   
463 526 การให้ค าแนะน าชุมชน 3(2-2-5) 
 (Community Consultation)  
463 527 การเอ้ืออ านวยกลุ่ม 2(2-0-4) 
 (Group Facilitation)  
463 528 กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 2(1-2-3) 
 (Group Process) 
 

การเลือกรายวิชาเลือกจากต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะ หรือต่างสถาบันการศึกษา 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิชาอื่นในคณะ
ศึกษาศาสตร์ หรือจากคณะอื่นหรือสถาบันการศึกษาอื่นได้ด้วย เช่น รายวิชาทางด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การบริหารองค์การ การให้บริการทางสังคมและชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ การเลือกเรียน
รายวิชาดังกล่าวให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และการโอน-เทียบหน่วยกิตเหล่านั้น ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ/หรือที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

4. วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
463 541 วิทยานิพนธ์                                     มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 

5. วิชาภาษาต่างประเทศ 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต       2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 
 หมายเหตุ  

1. วิชานี้ไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
2. ผู้ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดจะได้รับการพิจารณา

ยกเว้นไม่ต้องศึกษารายวิชานี้ 
3. ประเมินผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
4. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้มีสทิธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
เลขประจ ารายวิชา  ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
463 501 จิตวิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundations of Psychology)  
 เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 สาระส าคัญของจิตวิทยา ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ อิทธิพล
ของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต 
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 Core concepts in psychology, theories and researches, human behaviors, the 
influence of heredity and environment, development, learning, personality and mental health. 
 
463 502 ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 (Community and Social Change)  
 เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางวัฒนธรรมและทางสังคม สาเหตุของปัญหาชุมชนอันเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ครอบครัว และภาวะที่เสี่ยงกับการเกิดปัญหาของชุมชน การปฏิบัติทาง
จิตวิทยาชุมชนด้วยการจัดท าโครงการสร้างเสริมสมรรถนะและการเพิ่มพลังความเข้มแข็ง การป้องกันปัญหา และ
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมีเป้าหมายให้บุคคลและชุมชนอยู่ดีมีสุข 
 Culture and social change in the community. Causes of problems in the society 
relating to economy, family, and community at risk problems. The practice of community 
psychology  directed towards the design and evaluation of ways to facilitate psychological 
competence and empowerment, prevent disorder, and promote social change. The goal is to 
optimize the well-being of individuals and communities. 
 
 463 503 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Statistics for Behavioral and Social Science Research)  
            เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 หลักและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เทคนิคการศึกษา
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 Principles and statistical methods for research, descriptive statistics, inferential 
statistics, correlation techniques, multiple regression, hypothesis testing and using  computers 
for behavioral and social science research. 
 
463 511 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Psychology)  
 พื้นฐานความเป็นมาของจิตวิทยาชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี งานวิจัยและกิจกรรม
ด้านจิตวิทยาชุมชนที่เน้นการใช้แนวคิดและหลักการทางจิตวิทยาในการแก้ปัญหาของชุมชน บทบาทและความ
รับผิดชอบของนักจิตวิทยาชุมชนในการปฏิบัติงานชุมชน รวมถึงการพัฒนาจิตส านึกในชุมชนแก่สมาชิกของชุมชน 
 Fundamental background and principles of community psychology. This course 
provides an overview of theory, research and action in community psychology, which is the 
study and application of psychological solutions to community based problems. The practice of 
roles and responsibilities of community psychologist as well as developing the psychological 
sense of community for those community members. 
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463 512 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Psychology)  
 แนวคิดและวิธีการวิทยาการวิจัยทางจิตวิทยา การเขียนโครงการวิจัย การก าหนดประเด็นปัญหา
การวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือส าหรับการวิจัย การเก็ บ
รวบรวมและจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย 
ตลอดจนการประเมินผลการวิจัย 
 Concepts and methodologies for research in psychology. Topics include 
proposal writing, formulation of the research problems, research design, variables, sampling 
techniques, research tools, data collection and  analysis, writing research reports and evaluation 
of research. 
 
463 513 การป้องกันเชิงจิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Prevention in Community Psychology)  
 ประมวลแนวคิดด้านการป้องกัน โดยเน้นการป้องกันเบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคม 
 Integration of prevention concepts with emphasis on primary prevention in the 
scope of individual and community competency development in order to prevent health and 
social problems. 
 
463 514 สัมมนาการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาชุมชน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Community Psychology Practice)  
 วิชาบังคับก่อน: 463 511 จิตวิทยาชุมชน 
 บทบาทและการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาชุมชนด้วยการสัมมนา ศึกษาชุมชน การประสานงาน
และการสร้างเครือข่ายในชุมชน ตลอดจนการวางแผนและการประเมินโครงการบริการชุมชน 
 Community psychology roles, community study and practices, seminar on 
community, collaboration and network building, community service program planning, and 
program evaluation.   
 
463 515 การประเมินโครงการบริการในชุมชน 3(2-2-5) 
 (Evaluation for Community Service Programs)  
 การประเมินโครงการบริการชุมชน ทักษะการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการ การ
พัฒนาโครงการ วางแผน ด าเนินการ ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบ รวมทั้งประสิทธิภาพของ
โครงการ 
 Evaluation for community service programs. Skills in problems and needs 
assessment, program design, process and implementation. Program outcome, impact and 
efficiency. 
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463 516 การฝึกงานจิตวิทยาชุมชน 3(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) 
 (Practicum in Community psychology)   
                   เงื่อนไข: นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาเสริมพื้นฐานและวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตร 
 ระบุก่อน 
 ฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาชุมชนในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยจะต้องปฏิบัติงานและ
กระท ากิจกรรมตามข้อบังคับในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 Practicum in community psychology in government and private sector 
organizations under the supervision of the instructor. 
 
463 521 สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Mental Health)  
 ส ารวจและวิเคราะห์ประวัติ วิวัฒนาการ และปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ตามบริบทของสังคมไทย 
การบูรณาการสุขภาพจิตชุมชนกับจิตวิทยาชุมชน  ความผิดปกติทางจิตประเภทต่างๆ และผลกระทบ แนวปฏิบัติ
ในการจัดบริการสุขภาพจิตชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 Survey and analysis of the history, evolution and problems of mental health in 
the context of Thai society. Integration of community mental health and community 
psychology. Major psychological disorders and its’ impact. Community-based practices in mental 
health services. 
 
463 522 จิตวิทยาสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Health Psychology)  
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและวิถี
ชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย  แนวคิดการน าหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการป้องกันและการส่งเสริม
สุขภาพ การจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
 Analysis of relationship between behavior and health. Risk factors relating to 
behavior and ways of life affecting health and sickness. Application of psychological principles 
for prevention and health promotion. Organizing projects for community health promotion. 
 
463 523 ประเด็นปัจจุบันในจิตวิทยาชุมชน 2(2-0-4) 
 (Current Issues in Community Psychology)  
 วิเคราะห์สาระทางจิตวิทยาชุมชนในปัจจุบัน นวัตกรรมและการวิจัย การน าผลการศึกษามา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการ การศึกษาเป็นรายบุคคลทางด้านจิตวิทยาชุมชน 
 Analysis of current issues in community psychology, innovation and research in 
the field. Implementation for individual project study in community psychology. 
 
463 524 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 2(2-0-4) 
 (Violence in Family and Society)  
 ความก้าวร้าวของมนุษย์จากมุมมองเชิงจิตวิทยา พฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
อันเป็นผลมาจากความเครียด ความผิดปกติทางจิตใจ ความขัดแย้งทางสังคม  การแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งความ
รุนแรง และแนวทางในการป้องกันความรุนแรงเหล่านี้ 
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 Psychological perspectives of human aggression, aggressive behaviors stemming 
from stress, abnormality, social conflict. Intervention, and prevention of aggressive acts. 
 
463 525 การเพิ่มพลังอ านาจชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Empowerment)  
 แนวคิดและหลักการในการเพิ่มพลังอ านาจของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 Concepts and principles of community empowerment in promoting sustainable 
community.  
 
463 526 การให้ค าแนะน าชุมชน 3(2-2-5) 
 (Community Consultation)  
 หลักการและแนวคิดการให้ค าแนะน า  บทบาทของนักจิตวิทยาชุมชนในการท างานเกี่ยวกับการ
ให้ค าแนะน าชุมชน         
 Principles and concepts of consultation, roles of community psychologists as 
community consultant. 
 
463 527 การเอ้ืออ านวยกลุ่ม  2(2-0-4) 
 (Group Facilitation)  
 การประมวลความรู้  ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการสร้างทักษะการเป็นผู้น าและการกระตุ้นให้
เกิดความคล่องตัวในการท างานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Integration of knowledge, theory, and research on developing leadership skills 
and effective group facilitation.  
 
463 528 กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 2(1-2-3) 
 (Group Process)  
 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  การสื่อสารและการจัดระบบ
การสื่อสารภายในกลุ่ม เป้าหมายกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจ การจัดการและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
กลุ่ม การมีประสบการณ์จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม 
 Psychological perspectives and theories of group process. System approaches 
and group communication, group goals, decision making processes, conflict management and 
resolution, practice of  group process techniques for education and training.  
 
463 541 วิทยานิพนธ์                                                           มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)  
 วิจัยในหัวข้อทางจิตวิทยาชุมชนโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพและอยู่ในความดูแลของอาจารย์  
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยเป็นการสร้างสรรค์ความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างไทยของชุมชน 
และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ 
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 Research in the field of community psychology under professional ethics and 
thesis advisors. Thesis research emphasize creation of new knowledge relevant to the context of 
Thai community and leading to social problem solving. 
 
466 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต        2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education)  
                 เงื่อนไข: รายวิชานี้วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
 การพัฒนาความสามารถในการอ่านเอกสารทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ และการฝึกอ่านเพื่อ
ท าความคุ้นเคยกับเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 The development of abilities in reading English academic articles and the 
practice of reading to familiarize themselves with selections concerning students’ major 
subjects.  
 
 
 


