
ภาควชิาจิตวทิยา

ช่องทางการตดิต่อส่ือสารอาจารย์ผู้สอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.กรรณิการ ์แสน

สุภา

อ.เอือ้ทพิย ์คงกระพนัธ ์
รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพุธ เวลา 13.30-17.20 
น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา EDU2103 จติวทิยาเพือ่
การเรยีนรู ้



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: ผศ.ปิยพงศ ์แซต่ ัง้,อ.ดร.ผกาวรรณ นัน

ทะเสน, 
อ.ดร.กรรณิการ ์แสนสภุา,อ.ปวธิ สิรเิกยีรกลุ,
อ.นนทมิา สิรเิกยีรกลุ

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 13.50-16.20
ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Cyber classroom   
ชอ่งทางการตดิตอ่ : piyapong.st@rumail.ru.ac.th, 
pakawan.n@rumail.ru.ac.th kannikar.s@rumail.ru.ac.th, 
pawit@rumail.ru.ac.th, nontima@rumail.ru.ac.th

รหสัวชิา PSY1001 จติวทิยาท ัว่ไป

mailto:piyapong.st@rumail.ru.ac.th
mailto:kannikar.s@rumail.ru.ac.th
mailto:pawit@rumail.ru.ac.th


อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ณชัชามน เปรมปลืม้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร เวลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom ดา้นล่าง

รหสัGoogle Classroom (แสกนQR Codeทีป่รากฎ  แลว้ใส ่รหสั):     qtkj52h

รหสัวชิา PSY1002 จติวทิยา
เบือ้งตน้

E-Mail: nuchchamon.io@rumail.ru.ac.th



ผูร้บัผดิชอบรายวชิา: ผศ.ปิยพงศ ์แซต่ ัง้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพุธ 7.30-9.20 น. 
(Lec.) 

และ 9.30-11.20 น. (Lab.)

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ G-Classroom 

(asl2skf) 

รหสัวชิา PSY2001 จติวทิยาการ
เรยีนรู ้



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.นนทมิา สิรเิกยีรตกิุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร 07.30-09.20
น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom
รหสัหอ้งเรยีน g562upc

รหสัวชิา PSY2002
จติวทิยาบุคลกิภาพและการ

ปรบัตวั

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:    อ.ปวธิ สิรเิกยีรตกิุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:  วนัพุธ 11.30-13.20 
น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์      Google Classroom 
รหสัหอ้งเรยีน “lkkqwgf”

รหสัวชิา PSY2003 ทฤษฎพีลวตั
กลุ่ม



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.เอือ้ทพิย ์คงกระพนัธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัศกุรเ์วลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ GooglClassroom 

รหสั kuwxwel

รหสัวชิา PSY2004 พลวตัรกลุ่ม

ชอ่งทางการตดิตอ่ : Facebook ภาควชิาจติวทิยา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.รงัสมิา หอมเศรษฐี

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร เวลา 11.30-13.20

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Cyber  Classroom  

รหสัวชิา PSY2005 จิตวทิยาสงัคมเบ้ืองตน้

ชอ่งทางการตดิตอ่ : Facebook ภาควชิาจติวทิยา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     ผศ.ดร.อมุาภรณ ์สุขารมณ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:  วนัพฤหสับด ีเวลา  9.30-11.20  น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์  กลุ่มไลนว์ชิาPSY2006 เทอม 2-
64

รหสัวชิา PSY2006 จติวทิยา
พฒันาการ

ชอ่งทางการตดิตอ่ : Facebook ภาควชิาจติวทิยา คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ภูรเิดช พาหุ
ยุทธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพุธ เวลา 13.30-
17.20น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom

รหสัหอ้งเรยีน crqsxvm (ใชR้umail)

รหสัวชิา PSY2007 สรรีจติวทิยา



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา : อ.ดร.กรรณิการ ์แสนสุภา

รายละเอยีดการเรยีนการสอน : วนั พุธ เวลา 07.30-09.20

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน์ : Google Meet

รหสัวชิา PSY2008 
การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทาง

จติวทิยาเบือ้งตน้



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:    อ.ปวธิ สิร ิ
เกยีรตกิุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:   วนัพุธ 11.30-13.20
น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์     Google Classroom 
รหสัหอ้งเรยีน “lkkqwgf”

รหสัวชิา PSY2009 ทฤษฎแีละการฝึก
พลวตักลุ่ม



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: รศ.ดร.มานิกา วเิศษสาธร 
อ.เอือ้ทพิย ์คงกระพนัธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 11.30-13.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์  Google classroom รหสั

flpxykg

รหสัวชิา PSY2010 ภาษาองักฤษ
ส าหรบันกัจติวทิยา



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: ดร.พสีสลลัฌ ์ธ ารงศว์ร

กุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัศุกร ์เวลา 07.30-09.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet 

และ Google Classroom 

รหสัวชิา PSY2201
จติวทิยาการแนะแนวและการปรกึษาเบือ้งตน้

QR Code Group Line



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ภูรเิดช พาหุยุทธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร เวลา 09.30-
11.20น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom

รหสัหอ้งเรยีน 7ugmby4 (ใชR้umail)

รหสัวชิา PSY2202 เทคนิคการแนะ
แนว

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ระพกีรณ์ เป่ียมพชื

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 11.30-
13.20น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google classroom รหสั 
zbf23hi

รหสัวชิา PSY2301 จติวทิยาชมุชน
เบือ้งตน้



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.รงัสมิา หอม
เศรษฐี

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนั พุธ เวลา 11.30-13.20 

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet 
และ Google  Classroom  

รหสัวชิา PSY2401
จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารเบ้ืองตน้



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ณชัชามน เปรม

ปลืม้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร เวลา 9.30-11.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom ดา้นล่าง

รหสัGoogle Classroom (แสกนQR Codeทีป่รากฎ  แลว้ใส ่รหสั):    ox6v32a

รหสัวชิา PSY2403
พฤตกิรรมการท างานและคา่นิยมทางสงัคมใน
แรงงานไทย

E-Mail: nuchchamon.io@rumail.ru.ac.th



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ณชัชามน เปรมปลืม้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom ดา้นล่าง

รหสัGoogle Classroom (แสกนQR Codeทีป่รากฎ  แลว้ใส ่รหสั):    5xhnmso

รหสัวชิาPSY2404 พฤตกิรรมผูน้ า 

E-Mail: nuchchamon.io@rumail.ru.ac.th



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.เอือ้ทพิย ์คงกระพนัธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร เวลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา PSY2502 จติวทิยาเดก็



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.กรรณิการ ์แสนสุภา

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 11.30-13.20

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา PSY2503 จติวทิยาวยัรุน่



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.เอือ้ทพิย ์คงกระพนัธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 09.30-11.20 
น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา PSY2504 จติวทิยาผูใ้หญ่และ
ผูสู้งอายุ



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ภูรเิดช พาหุยุทธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 09.30-
11.20น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom

รหสัหอ้งเรยีน kfc7e5n (ใชR้umail)

รหสัวชิา PSY2901 จติวทิยาพฒันาการ
วยัเดก็ 

QR Code



อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา:    อ.ดร.ผกาวรรณ นันทะเสน
รายละเอียดการเรียนการสอน: วนัพธุ 11.30-13.20 น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์: 

ห้องเรียน google classroom รหสั ebl3ct7
ล้ิงห้องบรรยายสด https://meet.google.com/jyy-jjyy-bmi

รหสัวชิา PSY2902 จติวทิยาส าหรบั
ครู

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม pakawan.n@rumail.ru.ac.th



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: รศ.ดร.มานิกา วเิศษสาธร

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: จนัทร ์เวลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom 
รหสัหอ้งเรยีน j2f5ljd (ใช ้@rumail 

เท่านัน้)

รหสัวชิา PSY3001 
จติวทิยาการรบัรูแ้ละการรู ้

คดิ



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ระพกีรณ์

เป่ียมพชื

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 
15.30-17.20น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google classroom 
รหสั blftafj

รหสัวชิา PSY3002 แบบทดสอบทาง
จติวทิยา



อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา ส ารอง

รายละเอียดการเรียนการสอน: วันพุธ  เวลา 9.30 -11.20 น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์:     Google Classroom 

และ Google Meet                                                    

รหัสวิชา PSY3003 วิธีวิจัยทางจิตวิทยา

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: ดร.พสีสลลัฌ ์ธ ารงศว์ร

กุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 13.30-17.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet 

และ Google Classroom 

รหสัวชิา PSY3004 จติวทิยาการทดลอง
เบือ้งตน้

QR Code Group Line



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:    รศ.ดร.ปรชัญา ปิยะมโน
ธรรม

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 13.30-
15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์       Google Meet

รหสัวชิา PSY3005 จติวทิยาความแตกตา่ง



อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา:    อ.ดร.ผกาวรรณ นันทะเสน
รายละเอียดการเรียนการสอน: วนัองัคาร 11.30-13.20 น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์: 

ห้องเรียน google classroom รหสั cp3okpq
ล้ิงห้องบรรยายสด https://meet.google.com/img-mubm-ssc

รหสัวชิา PSY3201  
การใชแ้บบทดสอบทางการแนะแนวและการ

ใหค้ าปรกึษา

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม pakawan.n@rumail.ru.ac.th



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     ผศ. ดร. อมุาภรณ ์สุขารมณ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:  วนัจนัทร ์เวลา 9.30-11.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ กลุ่มไลนว์ชิา PSY3202 เทอม 2-64 

รหสัวชิา PSY3202
หลกัการพืน้ฐานการใหค้ าปรกึษา



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     ผศ. ดร. อมุาภรณ ์สุขารมณ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:  วนัจนัทร ์เวลา13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ กลุ่มไลนว์ชิาPSY3204 เทอม 2/ 64

รหสัวชิา PSY3204 จติวทิยา
การศกึษา



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: ดร.พสีสลลัฌ ์ธ ารงศว์รกุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 07.30-09.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet 

และ Google Classroom 

รหสัวชิา PSY3208 จติวทิยาเดก็พเิศษ

QR Code Group Line



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.เอือ้ทพิย ์คงกระพนัธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา PSY3209 วธิกีารสอนวชิา
แนะแนว



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: ดร.พสีสลลัฌ ์ธ ารงศว์รกุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัศุกร ์เวลา 11.30-13.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

และ Google Classroom 

รหสัวชิา PSY3210 
บรกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจติเบือ้งตน้

QR Code Group Line



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.กรรณิการ ์แสนสุภา

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนั จนัทร ์เวลา 09.30-11.20

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา PSY3211 
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและโลก

ของงาน



ผูร้บัผดิชอบรายวชิา: ผศ.ปิยพงศ ์แซต่ ัง้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์7.30-9.20 น. 

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ G-Classroom (nl5mhco) 

รหสัวชิา PSY3301 จติวทิยา
บุคลกิภาพ



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:   รศ.ดร.มานิกา วเิศษสาธร

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: พุธ เวลา 11.30-13.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom 
รหสัหอ้งเรยีน uv352m7 (ใช ้

@rumail เท่านัน้)

รหสัวชิา PSY3302 จติวทิยาคลนิิก
เบือ้งตน้



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.นนทมิา สิรเิกยีรตกิุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพุธ 11.30-13.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom
รหสัหอ้งเรยีน qvvh5tt

รหสัวชิา PSY3303 จติพยาธวิทิยา

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ภูรเิดช พาหุยุทธ ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพฤหสับด ีเวลา 11.30-
13.20น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom

รหสัหอ้งเรยีน xtr6q4m (ใชR้umail)

รหสัวชิา PSY3304 จติวทิยาอปกต ิ

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     อ.ปวธิ สิรเิกยีรตกิุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:   วนัองัคาร 09.30-
11.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์        Google Classroom 
รหสัหอ้งเรยีน “jzjrcrk”

รหสัวชิา PSY3305 การตดิสารเสพ
ตดิ



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: รศ.ดร. มานิกา วเิศษสา
ธร

อ.ระพกีรณ์ เป่ียมพชื

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัศุกร ์ เวลา 09.30-
11.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google classroom รหสั 
6x7gllq

รหสัวชิา PSY3307 สุขภาพจติ
ชมุชน



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     อ.ปวธิ สิรเิกยีรติ
กุล

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:  วนัเสาร ์09.30-
11.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์    Google Classroom 
รหสัหอ้งเรยีน 

“gxad72f”

รหสัวชิา PSY3309 จติบ าบดั



ผูร้บัผดิชอบรายวชิา: ผศ.ปิยพงศ ์แซต่ ัง้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร 7.30-9.20 น. 

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ G-Classroom (a7lnhge) 

รหสัวชิา PSY3311 จรยิธรรม
วชิาชพีฯ



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: รศ.ดร.ปรชัญา ปิยะ
มโนธรรม

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 9.30-
11.20 น

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิา PSY3401
จติวทิยาการใหค้ าปรกึษาเพือ่พฒันา

ชวีติพนกังาน



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา 
ส ารอง
รายละเอยีดการเรยีนการสอน:   วันพฤหัสบดี เวลา 11.30 -13.20 
น.
ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์   Google Classroom 

และGoogle Meet

รหสัวชิา  PSY3402
จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.ณชัชามน เปรมปลืม้

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัพุธ เวลา 15.30-17.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Classroom ดา้นล่าง

รหสัGoogle Classroom (แสกนQR Codeทีป่รากฎ  แลว้ใส ่รหสั):    4k2isyk

รหสัวชิา   PSY3404
จติวทิยาการสือ่สารและการชกัจูง

E-Mail: nuchchamon.io@rumail.ru.ac.th



อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา:     อ.ดร.ผกาวรรณ นันทะเสน
รายละเอียดการเรียนการสอน: วนัองัคาร เวลา 07.30-09.20น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์: 

ห้องเรียน google classroom รหสั nvnhbru
ล้ิงห้องบรรยายสด https://meet.google.com/qmt-gqsb-edr

รหสัวิชา PSY4001 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม pakawan.n@rumail.ru.ac.th



อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา:    อ.ดร.ผกาวรรณ นันทะเสน
รายละเอียดการเรียนการสอน: วนัองัคาร 15.30-17.20 น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์: 

ห้องเรียน google classroom รหสั bawgmdb
ล้ิงห้องบรรยายสด https://meet.google.com/esn-qcta-wbu

รหสัวชิา PSY4201

เทคนิคและปฏบิตักิารทางจติวทิยา

การปรกึษา

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม pakawan.n@rumail.ru.ac.th



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา:     ผศ. ดร.อมุาภรณ ์สุขารมณ์

รายละเอยีดการเรยีนการสอน:   วนัศุกร ์เวลา 13.30-15.20 น.

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ กลุ่มไลนว์ชิาPSY4202เทอม 2/64

รหสัวชิา PSY4202 การปรบั
พฤตกิรรม



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.กรรณิการ ์แสนสุภา

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัองัคาร เวลา 09.30-11.20

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google Meet

รหสัวชิาPSY4298 สมัมนาทางจติวทิยา
การปรกึษา



อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา ส ารอง

รายละเอียดการเรียนการสอน: วันพุธ  เวลา 13.30 -15.20 น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์:     Google Classroom 

และGoogle Meet                                                     

รหัสวิชาPSY4401 การทดสอบและการประเมิน
ทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองค์การ

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.รงัสมิา หอมเศรษฐี

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนั องัคาร เวลา 15.30-17.20 

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google  Meet 
และ Google  Classroom 

รหสัวชิา PSY4405
การวจิยัและพฒันาเพื่อการฝึกอบรม



อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รองศาสตราจารย์ ดร.อริสา ส ารอง

รายละเอียดการเรียนการสอน: วันพฤหัสบดี เวลา 15.30 -17.20 น.
ช่องทางการเรียนออนไลน์:    Google Classroom

และ Google Meet

รหัสวิชา PSY4497 การศึกษาและวิจัยรายบุคคลทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

QR Code



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: รศ.ดร.ปรชัญา ปิยะมโน
ธรรม

อ.ดร.รงัสมิา หอมเศรษฐี
รายละเอยีดการเรยีนการสอน: วนัจนัทร ์เวลา 15.30-17.20 

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ Google  Meet และ 
Google  Classroom 

รหสัวชิา PSY4498 
การสัมมนาทางจติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวชิา: อ.ดร.รงัสมิา หอมเศรษฐี

รายละเอยีดการเรยีนการสอน: ไม่มบีรรยาย

ชอ่งทางการเรยีนออนไลน:์ ตดิตอ่อาจารยท์างไลนแ์ละกลุ่มไลน ์

รหสัวชิา PSY4499
ฝึกภาคปฎิบติัสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร




