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วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ สามารถวิเคราะห วิจัย คนควาความรู  และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการดานจิตวิทยาชุมชน 
 2.  เพ่ือเตรียมบุคลากรที่จะเปนผูปฏิบัติงานขององคการหรือหนวยงานตางๆ ในชุมชน   ในฐานะและ
บทบาทของนักจิตวิทยาที่เปนผูใหคําแนะนํา (Consultant) และผูใหการปรึกษา (Counselor) 
 3.  เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพของผูปฏิบัติงานในชุมชน โดยการศึกษาคนควาวิจัยสภาวะ
แวดลอมตางๆ ในระบบสังคมที่สงผลกระทบตอพฤติกรรม  และหาแนวทางในการปองกันไมใหเกิดปญหากับบุคคล
ตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชน 
 4.  เพ่ือกระตุนใหเกิดการตื่นตัวในดานการคนควาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรตางๆ ทางสังคมที่สงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมและจิตใจของบุคคล และหาแนวทางในการปองกันไมใหเกิดปญหาในชุมชน โดยอาศัยแนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาชุมชนมาเปนแนวทาง 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา 
 1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 
2550 
 2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี  ไมนอยกวา 
2.50 และมีประสบการณทํางานในหนวยงานตางๆ อยางนอย 1 ป 
 

โครงสรางของหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2    
 วิชาบังคับพ้ืนฐาน 12  หนวยกิต 
 วิชาบังคับเฉพาะสาขา 18  หนวยกิต   
 วิชาเลือก   6  หนวยกิต 
 วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 12  หนวยกิต 
 
 
 
 



 

- ป.โท  จิตวิทยาชุมชน  หนา 2 - 

รายวิชาและหนวยกิต 
 รายวิชาเสริมพื้นฐาน  ไมนับหนวยกิต  จํานวน 6 หนวยกิต  
463  390    จิตวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4) 
  (Foundations of Psychology)  
463 391     จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ 2(2-0-4)  
 (Developmental Psychology and Personality) 
463 392     ทฤษฎีการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 
 (Theories of Counseling) 
 

 รายวิชาบังคับพื้นฐาน   จํานวน 12 หนวยกิต 
463 401     จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community Psychology) 
463 402     สัมมนาการปฏิบัติงานจิตวิทยาชุมชน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Community Psychology Practice) 
464 460    วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 
463 404    สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 (Statistics for Behavioral and Social Science Research) 
 
 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา  จํานวน 18 หนวยกิต 
463 405     การพัฒนาสมรรถภาพและสัมพันธภาพระหวางบุคคล 3(3-0-6) 
 (Competency Development and Interpersonal Relations) 
463 406     การประเมินชุมชนและการวางแผนโครงการ 3(2-2-5) 
 (Community Assessment and Program Planning) 
463 407     การใหคําแนะนําและการใหการปรึกษาในชุมชน 3(2-2-5) 
 (Community Consultation and Counseling) 
463 408     การปองกันเชิงจิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Prevention in Community Psychology) 
463 409     ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 (Community and Social Change) 
463 411     การฝกงานจิตวิทยาชุมชน 3(1-4-4)       
 (Practicum in Community Psychology) 
  

 รายวิชาเลือก  จํานวน  6 หนวยกิต 
463 412     สัมมนาจิตวิทยาชุมชน 2(1-2-3) 
 (Seminar in Community Psychology)  
463 413     ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 2(2-0-4)      
 (Violence in Family and Society) 



 

- ป.โท  จิตวิทยาชุมชน  หนา 3 - 

463 414     การพัฒนาอาชีพในชุมชน 2(2-0-4)      
 (Career Development in Community) 
463 415     การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล 2(2-0-4)     
 (Personnel Selection and Evaluation) 
 463 416    จิตวิทยาสังคมชั้นสูง 2(1-2-3)      
 (Advanced Social Psychology) 
463 417     สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4)      
 (Community Mental Health) 
463 418     วิถีปฏิบัติเชิงจิตวิทยาชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Psychology Approach) 
463 419     ครอบครัวบําบัด 2(2-0-4)                     
 (Family  Therapy) 
463 420     การกระตุนใหเกิดความคลองตัวในกลุมและทักษะการเปนผูนํา       2(2-0-4) 
 (Group Facilitation and Leadership Skills) 
463 421     สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Group Process) 
463 422     จิตวิทยาสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Health Psychology) 
 

 วิทยานิพนธ   จํานวน  12  หนวยกิต 
463 500      วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา) 12  หนวยกิต 
 (Thesis) 
 

คําอธิบายรายวิชา 
เลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยกิต 
463 390 จิตวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4) 
 (Foundations of Psychology) 
 ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจความเครียดและการปรับตัว การเรียนรูและ
การปรับพฤติกรรม  ตลอดจนการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในชุมชนและสภาพสังคมนิเวศวิทยา และธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
 
463 391      จิตวิทยาพัฒนาการและบุคลิกภาพ 2(2-0-4) 
 (Developmental  Psychology  and  Personality) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและขั้นตอนของพัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีตางๆ ทาง
บุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่ปกติและอปกติ  ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
463 392 ทฤษฎีการใหการปรึกษา 2(1-2-3) 
 (Theories of Counseling) 
 ศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษา  เนนการพัฒนาทักษะ
การใหการปรึกษาดานวิธีการและเทคนิคตามแนวคิดของทฤษฎีตางๆ 



 

- ป.โท  จิตวิทยาชุมชน  หนา 4 - 

 
463 401 จิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Community  Psychology) 
 ศึกษาประวัติความเปนมาและแนวคิดพ้ืนฐานของจิตวิทยาชุมชน เรียนรูปญหา ความตองการและ
การใหบริการแกชุมชน โดยใหความสําคัญตอแนวทางการปองกันปญหาในชุมชนเปนหลัก 
 
463 402 สัมมนาการปฏิบัติงานจิตวิทยาชุมชน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Community Psychology Practice) 
 วิชาบังคับกอน: 463 401 จิตวิทยาชุมชน 
 ศึกษาบทบาทและการปฏิบัติงานดานจิตวิทยาชุมชนดวยการจัดสัมมนายอยตามหัวขอที่กําหนด  
โดยเนนการใหคําแนะนําการปรึกษา  การวางแผนและการประเมินงานการศึกษาวิจัยชุมชน และการประสานงานกับ
ชุมชน 
 
463 404 สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 (Statistics for Behavioral and Social Science Research) 
 ศึกษาหลักและวิธีการทางสถิติที่ใชในการวิจัย สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเทคนิค
การศึกษาความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมและการใช
คอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
 
463 405 การพัฒนาสมรรถภาพและสัมพันธภาพระหวางบุคคล 3(3-0-6) 
 (Competency Development and Interpersonal Relations) 
 ศึกษาการสรางสมรรถภาพในบุคคล เนนการพัฒนาทักษะตางๆ ในการปรับตัว การคิดแกปญหา 
การรูจักคุณคาของตนเอง ตลอดจนศึกษากระบวนการและรูปแบบของการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
องคประกอบของการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนารักษาสัมพันธภาพและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
 
463 406 การประเมินชุมชนและการวางแผนโครงการ 3(2-2-5) 
 (Community Assessment and Program Planning) 
 ศึกษาโครงสรางของชุมชน ประเมินสภาพปญหาและความตองการในชุมชน ฝกการวางแผน
เกี่ยวกับโครงการ การตั้งเปาหมาย และวัตถุประสงค เนนการประเมินรูปแบบโครงการ การนําโครงการไปใช รวมทั้ง
การเผยแพรโครงการสูสังคม 
    
463 407 การใหคําแนะนําและการใหการปรึกษาในชุมชน 3(2-2-5) 
 (Community Consultation and Counseling) 
 ศึกษาความสําคัญและหลักการของการใหคําแนะนําปรึกษา และการใหคําปรึกษาในชุมชน 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบทบาททั้งสองในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ใหนักศึกษามีโอกาสดูงานและฝกงานใน
บทบาทดังกลาว  โดยอยูในความดูแลของผูเชี่ยวชาญประจําหนวยงาน 
 
463 408  การปองกันเชิงจิตวิทยาชุมชน 3(3-0-6) 
 (Prevention in Community Psychology) 



 

- ป.โท  จิตวิทยาชุมชน  หนา 5 - 

 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานดานการปองกัน การปองกันเบ้ืองตน  การพัฒนาศักยภาพในบุคคล การให
ความรูความเขาใจแกชุมชน  วางแผนเพื่อการปองกันในรูปแบบตางๆ แนวทางการกําหนดนโยบายดานกฎหมาย  
ตลอดจนการประยุกตใชวิธีการปองกันเชิงจิตวิทยาชุมชนในสภาพสังคม 
 
463 409 ชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 (Community and Social Change) 
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางวัฒนธรรมและสังคม  สาเหตุของปญหาในสังคมปจจุบัน  ทั้งใน
ดานปญหาเศรษฐกิจ ครอบครัว เยาวชน  และส่ิงเสพยติด ตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรใน 
ชุมชน  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและปญหาที่เกิดขึ้น 
 
463 411 การฝกงานจิตวิทยาชุมชน 3(1-4-4) 
 (Practicum in Community Psychology) 
 เง่ือนไข: นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาบังคับพ้ืนฐานและวิชาบังคับเฉพาะสาขาครบตามที่
หลักสูตรระบุกอน 
 ฝกปฏิบัติงานจิตวิทยาชุมชนในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน  โดยจะตองปฏิบัติงานและ
กระทํากิจกรรมตามขอกําหนดในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ใชเวลาฝกปฏิบัติงาน 
ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง  ตลอดภาคการศึกษา  
 
463 412 สัมมนาจิตวิทยาชมุชน 2(1-2-3) 
 (Seminar in Community Psychology) 
 วิชาบังคับกอน:  463 401  จิตวิทยาชุมชน 
  463 402  สัมมนาการปฏิบัติงานดานจิตวิทยาชุมชน 
 การประมวลความรู หลักการและผลการวิจัยปญหาในสังคม  เพ่ือเปนแนวทางประยุกตใชในการ
ปองกันและลดพฤติกรรมที่เปนปญหา ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 
463 413 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 2(2-0-4) 
 (Violence in Family and Society) 
 ศึกษาความกาวราวของมนุษยจากมุมมองเชิงจิตวิทยา  พฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบตางๆ  อันเปนผลมาจากความเครียด ความผิดปกติทางจิตใจความขัดแยงทางสังคม การประเมินและจัดการ
แกปญหาเพ่ือหยุดยั้งความรุนแรงเหลานี้ และแนวทางในการปองกัน 
 
463 414 การพัฒนาอาชีพในชุมชน 2(2-0-4) 
 (Career Development in Community) 
 ศึกษาทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับอาชีพศึกษา การประกอบอาชีพของบุคคลในชุมชน การ
ประยุกตทฤษฎีและงานวิจัย  เพ่ือนําไปใชในการจัดแนะแนวอาชีพหนวยงานตางๆ ของชุมชน 
 
    
463 415  การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล 2(2-0-4) 
 (Personnel  Selection and  Evaluation) 



 

- ป.โท  จิตวิทยาชุมชน  หนา 6 - 

 ศึกษาและนําหลักการของจิตวิทยาดานความแตกตางระหวางบุคคลมาใช เพ่ือการคัดเลือก 
กําหนดตําแหนงงาน วัดและประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิเคราะหงาน วิเคราะห
พฤติกรรมและการจัดการในกลุมทํางานตางๆ  
  
463 416 จิตวิทยาสังคมขั้นสูง 2(1-2-3) 
 (Advanced Social Psychology) 
 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับตัวบุคคลและ
พฤติกรรมทางสังคม ทบทวนความเขาใจในหลักการและทฤษฎีเพ่ือนําไปใชในการแกปญหาของชุมชน รวมทั้งการ
ฝกทักษะเชิงปฏิบัติการในการจัดการกับพฤติกรรมกลุม 
    
463 417 สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Mental Health) 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางจิตวิทยาชุมชนและสุขภาพจิตชุมชน โดยมุงถึงรูปแบบตางๆ ของ
บริการทางสุขภาพจิตชุมชน  ความเกี่ยวของกันระหวางการปองกันและการฟนฟูสุขภาพจิต การวางแผนและการ
จัดบริการทางสุขภาพจิตแกประชาชนในกลุมตางๆ  โดยเนนแนวคิดวาดวยการออกสูชุมชน 
 
463 418 วิถีปฏิบัติเชิงจิตวิทยาชุมชน 2(2-0-4) 
 (Community Psychology Approach) 
 ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม  มนุษยนิยม  และนิเวศวิทยา 
เพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับงานในชุมชน 
 
463 419 ครอบครัวบําบัด 2(2-0-4) 
 (Family Therapy) 
 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวบําบัด การประเมินระบบโครงสรางของครอบครัว การนําเสนอ
ปญหาและวิธีการแกปญหา และวิธีการยับยั้งปญหาเหลานั้น การวิเคราะหปญหาตามแนวคิดจิตวิทยาครอบครัว
บําบัด 
 
463 420 การกระตุนใหเกิดความคลองตัวในกลุมและทักษะการเปนผูนํา       2(2-0-4) 
 (Group Facilitation and Leadership Skills) 
 การประมวลความรู ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการทํางานรวมกันในกลุม การติดตอส่ือสาร การ
แกปญหา การตัดสินใจ การขจัดความขัดแยัง การสรางเสริมแรงจูงใจภายในกลุม และทักษะการเปนผูนํา 
 
463 421  สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ 3(3-0-6) 
 (Seminar in Group Process) 
 ศึกษาความสัมพันธของมนุษย โดยใชวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธเปนเครื่องมือเพ่ือเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและกลุมชน 
การฝกทักษะที่จําเปนในการสรางสัมพันธที่ดี  โดยใชวิธีกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการเรียนรู และพัฒนา
วิธีการทํางานของสมาชิกในกลุมตางๆ 
 



 

- ป.โท  จิตวิทยาชุมชน  หนา 7 - 

463 422 จิตวิทยาสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Health  Psychology) 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาสุขภาพ การปองกันปญหาดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
โดยมุงถึงปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอสุขภาพของคนในชุมชน การประยุกตแนวคิดตางๆ เพ่ือปองกัน/หยุดยั้งปญหาทาง
สุขภาพ วิเคราะหนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดบริการสวัสดิการทางสุขภาพแกชุมชน 
 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 (Research Methodology in Behavioral and Social Sciences) 
 ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดประเด็นของการวิจัยสมมติฐาน
การวิจัยตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย  การรวบรวมและ
การจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห  การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล   
การสรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงาน การวิจัยลักษณะตางๆ  ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย  
  
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 2(2-0-4) 
 (English for Graduate Students in Education) 
 จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการ 
ที่เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา 
 
463 500 วิทยานิพนธ  (มีคาเทียบเทา)  12  หนวยกิต 
 (Thesis) 
 เปนโครงการวิจัยเฉพาะบุคคล เนนเนื้อหาสาระของจิตวิทยาชุมชน ภายใตการแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 


