รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
)

ชือสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ศูนย์รังสิต/ คณะศิลปศาสตร์ / ภาควิชาจิตวิทยา
ข้อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Arts Program in Psychology
. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ชือย่อ ศศ.บ. (จิตวิทยา)
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม Bachelor of Arts (Psychology)
ชือย่อ B.A. (Psychology)
. วิชาเอก
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
143 หน่ วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 6 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรพ.ศ. กําหนดเปิ ดสอนใน
ภาคการศึกษาที ปี การศึกษา
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที … / …
เมือวันที … .. เดือน ....ธันวาคม.. พ.ศ. … …
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที … / … เมือวันที … .. เดือน .....มกราคม.... พ.ศ. … …
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครังที …… / ….
เมือวันที … .. เดือน ....กุมภาพันธ์... พ.ศ. … …
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักจิตวิทยา
. งานบริการมนุษย์และสั งคม เช่ น นักแนะแนวในสถานศึกษา นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบําบัด
นักจิตวิทยาการปรึกษา
. ทํางานด้านทรัพยากรมนุษย์
. อาชีพอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการนําจิตวิทยาไปประยุ กต์ใช้ เช่นนักการตลาด นักการสื อสาร นักประชาสั มพันธ์
นักวางแผนและนโยบาย
. นักกระตุ ้นพัฒนาการ
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
วิกฤตเศรษฐกิจของโลกได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจทําให้ ความต้ องการของ
ตลาดแรงงานมีความเปลียนแปลงไป จึงต้ องมีการปรับหลักสูตรเพือให้ ตอบสนองกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ความขัดแย้งทีเกิดขึ นในสังคม สภาพความรุนแรงทางสั งคม วิกฤตทางวัฒนธรรม และความแปรปรวนทางธรรมชาติที
เกิดจากการกระทําของมนุษ ย์ ก่ อให้ เ กิดปั ญ หาทางด้ านจิตใจ อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม เป็ นเหตุให้ บุ คคลไม่ สามารถ
ปรับตัวได้ จึงทําให้ มีความต้องการในช่ วยเหลือและดูแลปั ญหาทางสุ ขภาพจิต ตลอดจนป้องกันปั ญหาทางสุ ขภาพจิตทีเกิด
ขึ นกับบุคคล เพือให้ บุคคลสามารถทีจะปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมได้
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม หลักสู ตรมีความจําเป็ นต้ องมีการปรับรายวิชาให้ เหมาะสมโดยเน้ น
การป้องกัน รักษา ดูแลตนเองและสิ งแวดล้ อม เพือให้ เกิดพฤติกรรมทีเหมาะสมในการดํารงชีวิต การปรับตัว เกิดความเข้าใจ
และให้ ทันต่อกระแสการเปลียนแปลงของการพัฒนา

. ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรทีสร้ างขึ นมีความสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีเน้นการทํางานเพือประชาชน
สอดคล้ องกับคณะศิลปศาสตร์ ในการมุ ่ งเน้ นให้นักศึกษามีความรู ้ ควบคู ่ ไปกับคุณธรรม
. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับ หลักสู ตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2- -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU110 Integrated Humanities
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2- -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU120 Integrated Social Science
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสั งคม
( - -6) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2- -4) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 130 Integrated Sciences and Technology
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 153 General Concepts of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพนฐาน
ื
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TU 156 Introduction to Computers and Programming
ท. การใช้ ภาษาไทย
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TH 161 Thai Usage
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
3( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
TH162 Report Writing
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
( - - ) (วิชาศึกษาทัวไป)
EL 172 English Course 3
ส.
สถิติสําหรับจิตวิทยา
( - - ) (วิชาบังคับ นอกสาขา)
ST218 Statistics for Psychology 1

และ

ส.
สถิติสําหรับจิตวิทยา
ST319 Statistics for Psychology 2
ส.
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ST457 Research Methodology in Social Sciences
วท. ชีววิทยาของสั ตว์
SC216 Animal Biology
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
EG216 English Structure
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG221 Reading for Information
อ.
การฟั ง-การพูด
EG241 Listening-Speaking 1

( - - ) (วิชาบังคับ นอกสาขา)
( - - ) (วิชาบังคับ นอกสาขา)
( - - ) (วิชาบังคับ นอกสาขา)
( - - ) (วิชาบังคับ นอกสาขา)
( - - ) (วิชาบังคับ นอกสาขา)
( - - ) (วิชาบังคับนอกสาขา)

13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
จ.
จิตวิทยาทัวไป
(--)
จ.
จิตวิทยาความสั มพันธ์ระหว่ างบุคคล
(--)
13.3 การบริหารจัดการ
คณะกรรมการหลักสู ตรของภาควิชามีหน้าทีดูแล ติดตาม และประเมินผลรายวิชาทีเปิ ดสอน ข้อ . และรายวิชาทีเปิ ด
สอนให้ กับหลักสู ตรอืนๆ คณะกรรมการหลักสู ตรของภาควิชาประชุมเพือพิจารณาอาจารย์ผู ้ สอน และเนือหาการสอนให้เหมาะสม
กับหลักสู ตรนั น ๆ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ ่ งสร้ า งบั ณฑิ ต ทีมี ความรู ้ ท างด้ า นจิ ต วิท ยาเข้ า ใจมนุษ ย์ สั งคม สามารถใช้ เหตุ ผลวิเ คราะห์ วิจารณ์ อ ย่า งสร้ างสรรค์
ประยุกต์ ใช้ ความรู ้ ในการดํารงชีวิตและการทํางาน เป็ นผู ้ มีจริยธรรม มนุษ ยสัมพันธ์ และสามารถนําความรูทางจิ
้ ตวิท ยามาใช้ ในการ
ช่ วยเหลือ พัฒนาสุขภาวะของบุคคลและการอยู ่ร่วมกันในสังคม
1.2 ความสําคัญ
เพือผลิตบุคลากรผู ้ มีความรู้ จิตวิทยาในการช่ วยเหลือ ดูแล พัฒนาสุขภาพจิตและพฤติกรรมของบุคคลในสั งคมและ
องค์กร เข้ าใจสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความรู ้ ด้านทฤษฎี หลักเกณฑ์ และวิธีการทางจิตวิทยา เพือจะได้นําความรู ้ ไปใช้ ในการประกอบอาชีพตาม
หน่ วยงานราชการ และบริษัทเอกชน

2) มีความรู ้ ด้านจิตวิทยาสาขาต่ างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการศึกษาเพิ มเติมหรือประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวัน
3) มีความสามารถในการทําความเข้าใจ และวิเคราะห์ พฤติกรรมของมนุษย์ ตลอดจนสามารถแก้ ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อ ยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิมชัวโมง
การศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เฉพาะเน้ นจิตวิทยาคลินิกในชั นปี ที และชั นปี ที
. การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที พ.ศ. ) ข้อ
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. ปัญหาด้านการปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัย
. ปัญหาด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ
. กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ .
. มีการจัดระบบอาจารย์ทีปรึกษาให้ กับนักศึกษาเพือช่ วยเหลือด้านการปรับตัว
. ให้ นักศึกษาได้ปรับพื นฐานภาษาอังกฤษ โดยกําหนดให้ ศึกษาวิชา สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
ภาษาอังกฤษพื นฐาน

และ สษ.

.

ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ. (แก้ ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับ ที พ.ศ. ) ข้ อ . และ ข้อ
) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื อง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึ กษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 143 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 143 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
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หน่ วยกิต
. ) วิชาบังคับ
หน่ วยกิต
. ) วิชาเลือก
หน่ วยกิต
. ) วิชาบังคับนอกสาขา
22
หน่ วยกิต
. ) วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
. . รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ จ./PY หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลขมีความหมายดังนี

เลขหลักหน่ วย
เลข
เลข
เลขหลักสิ บ
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลขหลักร้ อย
เลข
เลข
เลข

-

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาทางด้ านจิตวิทยาทัวไป
วิชาทางด้ านจิตวิทยาสั งคม
วิชาทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
วิชาทางด้ านจิตวิทยาคลินิก
วิชาทางด้ านจิตวิทยาการทดลอง
วิชาทางด้ านจิตวิทยาการปรึกษา
วิชาพื นฐานทางจิตวิทยา
วิชาทางด้ านจิตวิ ทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
วิชาทางด้ านการวิจัย

หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที

. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ วิชา หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 5 หน่ วยกิต
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบทางสั งคม
TU100 Civic Education
มธ. สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ วิชา 2 หน่ วยกิต
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2- -4)

(--)
2 (2- -4)

2 (2- -4)

TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก วิชา หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนี
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU 151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรูท้ ัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU 153 General Concepts of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. สถิติพ ื นฐาน
TU 155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้น
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL 172 English Course 3

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

(--)
(--)
(--)
(--)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้
รวม 9 หน่ วยกิต ดังนี คือ
. วิชาบังคับ 2 วิชา 6 หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH162 Report Writing
จ.
จิตวิทยาทัวไป
(--)
PY211 Gerneral Psychology
โดยนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา จะต้องศึกษาวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป ในปี แรก ทีเข้ าศึกษาและต้องสอบไล่
ได้ไม่ ตํากว่ าระดับ C
. เลือกศึกษารายวิชาอืนๆ จากรายวิชาในส่ วนวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที ของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาทีต่ างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้ ว ในวิชาศึกษาทัวไป ส่ วนที

) วิชาเฉพาะ
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หน่ วยกิต

. วิชาบังคับ
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขารวม หน่ วยกิต และต้ องสอบผ่ านทุ กวิชา โดยทุ กวิชาต้ องสอบไล่ได้ ไม่
ตํากว่ า C ดังต่ อไปนี
จ.
จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรมและความรับ ผิดชอบทางสังคม
(--)
PY 212 Virtue Psychology, Ethics, and Societal Responsibility
จ.
จิตวิทยาอปกติ
(--)
PY 345 Abnormal Psychology
จ.
จิตวิทยาการรู ้ คิดและปัญญา
(--)
PY 351 Cognitive Psychology
จ.
สรีรจิตวิทยา
(--)
PY 352 Physiological Psychology
จ.
จิตวิทยาการทดลอง
(--)
PY 353 Experimental Pschology
จ.
PY 371
จ.
PY 372
จ.
PY 373
จ.
PY 374
จ.
PY 375

จิตวิทยาการเรียนรู ้
Psychology of Learning
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
Theories of Personality
การวัดผลทางจิตวิทยา
Psychological Testing
จิตวิทยาแรงจูงใจ
Psychology of Motivation
จิตวิทยาการรับรู ้
Psychology of Perception

2.2 วิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอืน ๆ ในสาขาไม่ น้อยกว่า วิชา รวม
จ.
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน
PY 216 Psychology of Personality and Adjustment
จ.
สุ ขภาพจิต
PY
Mental Health
จ.
จิตวิทยาการศึกษา
PY 218 Educational Psychology
จ.
จิตวิทยาประยุกต์
PY 219 Applied Psychology
จ.
จิตวิทยาสังคม

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

หน่ วยกิต
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

PY 226 Social Psychology
จ.
จิตวิทยาสั งคมประกิต
PY
Psychology of Socialization
จ.
จิตวิทยาความสัมพั น ธ์ระหว่ างบุคคล
PY 228 Psychology of Interpersonal Relations
จ.
จิตวิทยาการสือสาร
PY 229 Psychology of Communication
จ.
จิตวิทยาวัยเด็ก
PY 236 Child Psychology
จ.
จิตวิทยาวัยรุ ่ น
PY 237 Adolescent Psychology
จ.
จิตวิทยาวัยผู ้ใหญ่ และผู ้ สูงอายุ
PY 238 Psychology of Adulthood and Old Age
จ.
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่ วงวัย
PY 239 Lifespan Human Development
จ.
ทักษะวิธีเรียน
PY 267 Study Skills Method
จ.
จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม
PY 316 Environmental Psychology
จ.
จิตวิทยาสุขภาพเบื องต้ น
PY 317 Introduction to Health Psychology
จ.
การอ่ านงานด้านจิตวิทยา
PY 318 Reading in Psychology
จ.
จิตวิทยาข้ ามวัฒนธรรม
PY 329 Cross-Cultural Psychology
จ.
เด็กทีมีลักษณะพิเศษ
PY 336 Exceptional Children
จ.
จิตวิทยาชุมชน
PY 346 Community Psychology
จ.
จิตวิทยาคลินิกเบื องต้น
PY 347 Introduction to Clinical Psychology
จ.
การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา:การทดสอบแบบ Objective
PY 348 Psychological Assessment : Objective Test
จ.
จิตบําบัด
PY 349 Psychotherapy
จ.
จิตวิทยาการปรึกษาขั นพื นฐาน
PY 366 Introduction to Counseling Psychology

(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)
(--)

จ.
การฝึ กอบรมร่ วมรับความรู ้ สึก
(--)
PY 367 Sensitivity Training
จ.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(--)
PY 386 Industrial and Organizational Psychology
จ.
จิตวิทยาบุคลากร
(--)
PY 387 Personnel Psychology
จ.
แรงจูงใจในการทํางาน
(--)
PY 388 Motivation at Work
จ.
จิตวิทยาผู ้ บริโภค
(--)
PY 389 Consumer Psychology
จ.
ทฤษฎีจิตวิทยาสั งคมและการประยุกต์
(--)
PY 426 Theories of Social Psychology and Application
จ.
จิตวิทยาสั งคมขั นสูง
(--)
PY 42 Advanced Social Psychology
จ.
การตรวจและวินิจฉั ยทางจิตวิทยา:การทดสอบแบบ Projective
(--)
PY 446 Psychological Assessment : Projective Test
จ.
การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์
(--)
PY 447 Behavior Modification
จ.
จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติ
(--)
PY 448 Practicum in Psychoanalytically Oriented Psychotherapy
จ.
การฝึ กภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
(ไม่น้อยกว่ า ชัวโมงต่อภาคการศึกษา)
PY 449 Clinical Practicum
จ.
การกระตุ ้นพัฒนาการ
(--)
PY 456 Early Stimulation
จ.
ทฤษฎีและกระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา
(--)
PY 466 Theories and Process in Counseling Psychology
จ.
การฝึ กอบรมการบริหารความเครียด
(--)
PY 467 Stress Management Training
จ.
วิธีการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา
(--)
PY 468 Assessment Methods in Counseling Psychology
จ.
จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ
(--)
PY 469 Practicum in Counseling Psychology
จ.
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(--)
PY 479 Psychology in Human Resource Development
จ.
สั มมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(--)
PY 486 Seminar Industrial and Organizational Psychology
จ.
การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์ การ
(--)

PY 487 Behavioral Modification in Organization
จ.
จิตวิทยาการเป็ นผู ้นํา
PY 4 Psychology of Leadership
จ.
การวิจัยรายบุคคล
PY 496 Individual Research
จ.
สัมมนาหัวข้อทางจิตวิทยา
PY 497 Seminar in Psychology

(--)
(--)
(--)

สํ าหรับนักศึกษาทีต้องการเรียนเน้ นด้ านจิตวิทยาคลินิกให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาจิตวิทยาคลินิก ดังต่ อไปนี
จ.
จิตวิทยาชุมชน
(--)
PY 346 Community Psychology
จ.
จิตวิทยาคลินิกเบื องต้น
(--)
PY 347 Introduction to Clinical Psychology
จ.
การตรวจและวินิจ ฉัยทางจิตวิทยา:การทดสอบแบบ Objective
(--)
PY 348 Psychological Assessment : Objective Test
จ.
จิตบําบัด
(--)
PY 349 Psychotherapy
จ.
การตรวจและวินิจฉั ยทางจิตวิทยา:การทดสอบแบบ Projective
(--)
PY 446 Psychological Assessment : Projective Test
จ.
การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์
(--)
PY 447 Behavior Modification
จ.
จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติ
(--)
PY 448 Practicum in Psychoanalytically Oriented Psychotherapy
จ.
การฝึ กภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
(ไม่ น้อยกว่า ชัวโมงต่ อภาคการศึกษา)
PY 449 Clinical Practicum
จ.
การกระตุ ้ นพัฒนาการ
(--)
PY 456 Early Stimulation
จ.
สัมมนาหัวข้อทางจิตวิทยา
(--)
PY 497 Seminar in Psychology
. วิชาบังคับนอกสาขา
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ รายวิชาดังต่อไปนี รวม หน่ วยกิต
ส.
สถิติสําหรับจิตวิทยา
(--)
ST218 Statistics for Psychology 1
ส.
สถิติสําหรับจิตวิทยา
(--)
ST319 Statistics for Psychology 2
ส.
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(--)
ST457 Research Methodology in Social Sciences

วท. ชีววิทยาของสั ตว์
SC216 Animal Biology
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
EG216 English Structure
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
EG221 Reading for Information
อ.
การฟั ง-การพูด
EG241 Listening-Speaking 1

(--)
(--)
(--)
(--)

. วิชาโทหรือวิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูป แบบใดรูปแบบหนึง ดังนี
. . วิชาโท
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท
โดยศึกษาตามข้อกําหนดและเงือนไขของหลักสู ตรวิชาโทในสาขาวิชานั นๆ
ใ น ก ร ณี นั ก ศึ กษ า เ ลื อ กศึ ก ษ า วิ ช า ภ า ษ า อั ง กฤ ษ เ ป็ น วิ ชา โ ท นั กศึ กษ า ส า ม า ร ถ นํ า วิ ช า
อ. , อ. , และ อ. (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้ อกําหนดของหลักสู ตร
วิชาโทภาษาอังกฤษได้ แต่ จะไม่ นั บหน่ วยกิตให้ ดังนั น นักศึ กษาต้ องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ งไม่
จําเป็ นต้องเป็ นวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิมอีก วิชา หน่ วยกิต เพือให้ ครบหน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ . . วิชาเลือก
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต
. วิชาเลือกเสรี
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี จํานวนอย่างน้ อย
หน่ วยกิต ทั งนีให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีมานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
. วิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการและท. การเขียนเพือการสือสารในองค์ กร
การศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็ นวิชาโท
นักศึกษาทีประสงค์จะศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็ นวิชาโท ต้ องศึ กษาวิชาในสาขาวิชาจิตวิทยา ไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิต ตาม
เงือนไขดังต่ อไปนี
1. ต้ องศึกษาวิชา จ. จิตวิทยาทัวไป และต้องสอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่ าระดับ C
. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยา รายวิชา ดังต่ อไปนี จ. และ จ. รวม 6 หน่ วยกิต โดยทุกวิชาต้อง
สอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่า C
. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยาอีกอย่างน้ อย 18 หน่ วยกิต

การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาจิตวิทยา
นักศึกษาผู ้ใดได้ศึกษาวิชาต่ าง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาจิตวิทยาได้หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 105 หน่ วยกิต ตามเงือนไข
ดังต่ อไปนี มีสิทธิได้ รับอนุปริญญา
1. ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า 2.00
2. ได้ ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ า ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร 30 หน่ วยกิต และสอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่า C ในรายวิชา จ.
4. ได้ ศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยา ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี
4.1 ต้องศึกษารายวิชาทีกําหนดให้ ต่อไปนี รวม หน่ วยกิต และต้องสอบไล่ ได้ไม่ ตํากว่ า C ใน
รายวิชา จ. , จ. , จ. , จ. , จ. , จ. , จ. , จ. , จ. และ จ. และต้ องสอบไล่ ได้ในรายวิชา ส. , ส. และ
วท.
4.2 ได้ศึกษาวิชาเลือกในสาขาจิตวิทยาอีกไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
5. ได้ ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า หน่วยกิต

..

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที

ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
จ.
จิตวิทยาทัวไป

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
จ.
จิตวิทยาคุณงามความดี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบทางสั งคม
วท.
ชีววิทยาของสัตว์
รวม

หน่ วยกิต
9

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
จ. จิตวิทยาอปกติ
จ. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
จ. จิตวิทยาการรับรู ้
ส. สถิติสําหรับจิตวิทยา
อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก จ.XXX

หน่ วยกิต

รวม

ภาคเรียนที 2
จ. สรีรจิตวิทยา
จ. จิตวิทยาการเรียนรู ้
อ. การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาเลือก จ.XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก

หน่ วยกิต

6
รวม

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
จ. 51 จิตวิทยาการรู ้ คิดและปัญญา
จ. การวัดผลทางจิตวิทยา
จ. จิตวิทยาแรงจูงใจ
ส.319 สถิตสิ ําหรับจิตวิทยา
วิชาเลือก จ.XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก

หน่ วยกิต
3
3

รวม
ภาคเรียนที 2
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
อ. การฟัง-การพูด
วิชาเลือก จ.XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาเลือก จ.XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที 2
จ.353 จิตวิทยาการทดลอง
วิชาเลือก จ.XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก
รวม

หน่ วยกิต
9
9
8
หน่ วยกิต
4

16

แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีเรียนเน้ นจิตวิทยาคลินกิ
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
จ.
จิตวิทยาทัวไป

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.
ภาษาอังกฤษพืนฐาน
จ.
จิตวิทยาคุณงามความดี มีคุณธรรมและความรับผิดชอบทางสั งคม
วท.
ชีววิทยาของสัตว์
รวม

หน่ วยกิต
9

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
จ. จิตวิทยาอปกติ
จ. ทฤษฎีบุคลิกภาพ
จ. จิตวิทยาการรับรู ้
ส. สถิติสําหรับจิตวิทยา
อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก จ. XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก

หน่ วยกิต

รวม
ภาคเรียนที 2
จ. สรีรจิตวิทยา
จ. จิตวิทยาการเรียนรู ้
จ. การวัดผลทางจิตวิทยา
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาเลือก จ. XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก

3
3
21
หน่ วยกิต

3

รวม

6
3
21

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
จ. 51 จิตวิทยาการรู ้ คิดและปัญญา
จ. จิตวิทยาแรงจูงใจ
ส.319 สถิติทีใช้ ในจิตวิทยา
วิชาเลือก จ. XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก

หน่ วยกิต
3

3
รวม

ภาคเรียนที 2
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
อ. การฟัง-การพูด
วิชาเลือก จ. XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต

6

รวม
ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาเลือก จ. XXX

หน่ วยกิต
4
รวม

ภาคเรียนที 2
จ.353 จิตวิทยาการทดลอง
วิชาเลือก จ. XXX
วิชาโท หรือ วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต
4
3

รวม

..
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาศึกษาทัวไป
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ.
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2 (2-0-4)
TU110
Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุษย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู ่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลียนแปลงของโลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ.
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
TU100
Civic Education
การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule
of Law) เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึกษาได้ พัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
2 (2-0-4)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ ่ งแสดงให้เ ห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์ มีความหมายต่ อมนุษย์ โดยศึ กษากําเนิดของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่างๆ สํ าคัญๆ
ทางสั งคมศาสตร์ โดยชีให้ เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสั งคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาสั งคมร่ วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้ ความรู ้
และมุมมองทางสั งคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้ าใจและมองเป็ นปัญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ มระดับ มหภาคทาง
สังคม ระดับสั งคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสั งคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มธ. 30
TU130

สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่ อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดล้ อม และศึกษาประเด็น การถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์

คณิตศาสตร์
มธ.151
TU151

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
3 (3-0-6)
General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ 02, 04 และตั งแต่ 09 ถึง 14,16,17)
เซต ระบบจํ านวนจริ ง ความสั ม พัน ธ์ ฟั งก์ ชัน และการประยุกต์ ความรู ้ เ บื องต้ นของกําหนดการเชิงเส้ น
ตรรกวิทยา การคํานวณดอกเบี ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติ
เชิงอนุมานเบื องต้น โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
มธ. 52
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Fundamental Mathematics
(วิชานีสําหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า 16 หน่ วยกิตหรื อเป็ น
วิชาทีคณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลั กเกณฑ์ ท างตรรกศาสตร์ ที ใช้ ใ นการพิสู จ น์ วิ ธี ก ารพิ สูจ น์ แ บบต่ า ง ๆ การอ้ า งเหตุ ผ ล การอุป นั ย เชิ ง
คณิตศาสตร์ การพิสูจน์ ในทฤษฎีเกียวกับอสมการและค่ าสัมบูรณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชัน ชนิ ดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ข อง
ฟังก์ ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่ าย
มธ. 53
TU153

ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพื นฐานการสื อสาร
ข้ อ มู ล ระบบเครื อข่ า ย อิ นเตอร์ เ น็ ต หลั กการแก้ ปั ญหาด้ ว ยคอมพิว เตอร์ การประยุกต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แวร์ สํา เร็ จ รู ป ความปลอดภั ย
จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัว บ่ ง ปริ มาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นัย
เชิงคณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบ ทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุนแกน และการ
ร่ างกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย ทฤษฎีจํานวนเบืองต้น
มธ.
TU155

สถิติพื นฐาน
3 (3-0-6)
Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวิ
นาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐาน เกียวกับค่าเฉลีย
ประชากรกลุ ่ม เดียวและสองกลุ ่ ม การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั มพันธ์ เชิ งเส้ น
เชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
Introduction to Computers and Programming

3 (3-0-6)

หลักการพื นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการการประมวลผลข้ อมูลอิเลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แวร์ ระบบและ
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรม
ระดับสูง
หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท. 61
TH161

การใช้ ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้ านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสํ าคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม
ท. 62
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
3 (3-0-6)
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้นคว้ าข้อมูลและอ้ างอิง ได้ อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียน

รายงานวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1
(3-0-6)
EL070
English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็ นวิชาเสริมทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit เพือช่ วยนักศึกษาทีมีพื นฐานความรู้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะ
เข้ าศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ได้ (U) และจะไม่ นําไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบื องต้นเพือเตรียมความพร้ อมสําหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ
ฟัง พูด อ่ าน เขียน
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL171
English Course 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางเพือส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่ าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั งเตรียมความพร้ อมนักศึกษา
สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.
ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
EL172
English Course 3
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ EL 171 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางสู ง เพือส่ งเสริมให้ นักศึกษาใช้ ทักษะภาษาอังกฤษอย่ างบูรณาการในระดับ ทีซั บซ้ อนกว่ าใน
วิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน

วิชาเฉพาะ
วิชาในสาขา
จ.
PY211

จิตวิทยาทัวไป
(--)
General Psychology
ประวัติและวิธีการทางจิตวิท ยา พื นฐานทางชี ววิท ยา พฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ แรงจูงใจ การรับรู ้ การ
เรียนรู ้ เชาวน์ ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ ่ ม
จ.
จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
( - -4)
PY212
Virtue Psychology, Ethics, and Societal Responsibility
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.
บูรณาการระหว่างทฤษฎี ทางจิตวิ ทยากับประสบการณ์ และการฝึ กฝนทักษะการพัฒนาตนเองด้ านต่างๆ เนือหา
ความรู้ หลัก ได้แก่ จิตวิทยาทีประณีตดีงาม จิตวิ ทยาเชิงบวก จรรยา การเสริมสร้ างคุณลักษณะวุฒิภาวะทีเข้มแข็งสร้ างสรรค์ ทางภูมิ
ปัญญา อารมณ์ ความคิด ความประพฤติ การปฏิบัติงาน ความรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม ด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคม
จ.
PY216

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน
(--)
Psychology of Personality and Adjustment
ศึ กษาบุคลิกภาพ โดยใช้ ระเบี ย บวิธีท างวิทยาศาสตร์ วิธีวัดบุ คลิก ภาพ ทฤษฎีบุ คลิก ภาพ ความสั มพัน ธ์ ของ
บุคลิกภาพและสั งคม วัฒนธรรม การปรับตนทางสังคม การปรับตนทางด้ านส่ วนตัว
จ.
PY

สุขภาพจิต
(--)
Mental Health
ความเป็ นมาของการศึกษาสุ ขภาพจิต ปั จจัยทีมีผลต่ อสุ ขภาพจิต การแก้ ไขและป้องกันตลอดจนการส่ งเสริ ม

สุขภาพจิต
จ.
PY

จิตวิทยาการศึกษา
(--)
Educational Psychology
หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาทีนํามาใช้ ในการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
ตลอดจนความแตกต่ างระหว่างบุคคลและสติปัญญาทีมีผลต่อการเรียนรู ้

จ.
จิตวิทยาประยุกต์
(--)
PY219
Applied Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.
หลักและทฤษฎีท างจิต วิทยา การทํ าความเข้ า ใจพฤติกรรมมนุ ษย์ การประยุก ต์ ห ลัก จิตวิ ท ยาในการทํ า งาน
สภาพแวดล้ อม ชุมชน ผู ้ บริโภค และการศึกษา เพือการปรับตัวและการสร้ าง ความสุข และเป็ นทรัพยากรมนุษย์ทีสังคมพึงปรารถนา

จ.
PY226

จิตวิทยาสังคม
(--)
Social Psychology
ตัวแปรต่ างๆ ทางสั ง คมทีทําให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุ ษ ย์ สถาบัน และโครงสร้ างทางสังคม
กระบวนการต่ างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู ้ ทางสั งคม การชอบพอกันระหว่างบุคคล ความก้าวร้ าว พฤติกรรมและบทบาทตามเพศ
พฤติกรรมเบียงเบน การสือสาร ความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและพฤติกรรมช่ วยเหลือผู ้ อืนในสั งคม
จ.
PY227

จิตวิทยาสังคมประกิต
(--)
Psychology of Socialization
ลําดับการพัฒนาการของมนุษย์ตั งแต่ แรกเกิดจนกระทังเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ และการปรับตัวทีเกิดขึ นตลอดชีวิต
ในสภาพการณ์ สังคมต่ างๆกัน โดยใช้ หลักทฤษฎีการโต้ ตอบด้ วยสั ญลักษณ์ และตัวแทนทางสั งคมต่างๆ ที เกียวข้ อ งกับ การอบรม
ระเบียบสังคมให้ กับสมาชิก

จ.
PY228

จิตวิทยาความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคล
(--)
Psychology of Interpersonal Relations
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลในสังคม เน้ นพื นฐานการแสดงออกของบุคคลในสั งคม การเข้ าใจตนเองและบุคคล
อืน การพัฒนาตนเอง การสื อสาร และการแลกเปลียนความคิดเห็น การปรั บตัวในสั งคม ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล ทั งในด้ าน
แรงจูงใจและเจตคติต่อบุคคลในกลุ ่ม ตลอดจนการใช้ หลักจิตวิทยามนุษยนิยมเพือให้ มีมนุษยสัมพันธ์ ทีเหมาะสม

จ.
PY229

จิตวิทยาการสือสาร
(--)
Psychology of Communication
พฤติกรรมการสือสารของมนุษย์ การทํ างานของสมองในแง่ ระบบการรับ รู้ ข่าวสาร การจํา พฤติกรรมสื อสาร
ภายในตัวบุคคลและระหว่างบุคคล การใช้ ภาษาและสั ญลักษณ์ ต่างๆ วิเคราะห์ ทฤษฎีทีสํ าคัญต่างๆ ว่ าด้วยการเปลียนแปลงทางเจตคติ
ค่านิยมและพฤติกรรม อิทธิพลของการสื อสาร การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ทีมีต่อสั งคมประกิต และการถ่ ายทอดนวัตกรรม
จ.
จิตวิทยาวัยเด็ก
(--)
PY236
Child Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.
พัฒนาการทางสรีระ การเคลือนไหว ภาษา สติปัญญา อารมณ์ และสั งคม รวมทั งบุคลิกภาพ เน้ นความสนใจ เจต
คติและนิสัยการมีระเบียบวินัยในตนเอง สุ ขภาพจิต และการปรับตัวของเด็ก
จ.
จิตวิทยาวัยรุ ่ น
PY237
Adolescent Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

พัฒนาการด้ านต่างๆ เน้ นถึงผลกระทบทีมีต่อวัยรุ ่ น บุคลิกภาพและวัฒนธรรม สภาพทางอารมณ์ สติปัญญากับ
สัมฤทธิผล ปั ญหาทางสั งคมทีส่ งผลต่อวัยรุ ่ น อาทิ ปัญหาทางเพศ การใช้ สารเสพติด การกระทําผิดของเยาวชน และการปรั บตัวของ
วัยรุ ่ นในครอบครัว โรงเรียน สังคม และอาชีพ
จ.
จิตวิทยาวัยผู ้ใหญ่ และผู ้ สูงอายุ
PY238
Psychology of Adulthood and Old Age
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ปัจจัยทางด้านสรีรวิทยา และจิตวิทยาทีมีผลต่ อบุคคลในวัยผู้ ใหญ่ และวัยผู ้ สูงอายุ รวมทั งปั ญหาและวิธีป้ องกัน
ของแต่ละบุคคลในสังคมต่ างๆ

จ.
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่ วงวัย
(--)
PY239
Lifespan Human Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.
พัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่ วงวัย ตั งแต่จุดปฏิสนธิจนถึงจุดจบของชี วิตใน ด้ าน คือ ร่ างกาย สังคม อารมณ์
และความคิด สติปั ญญา โดยเน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาทางสติปัญญาทุ กช่ วงวัย รวมทั งประยุกต์ความรู ้ ใ นการ
พัฒนาตนเองและผู ้อืนตามวัย
จ.
PY267

ทักษะวิธีเรียน
(--)
Study Skills Method
ทฤษฎีและฝึ กฝนทักษะวิธีการเรียนอย่างมีป ระสิทธิภาพ การบริหารเวลา แรงจูงใจในการเรียน การรู ้ จักบังคับตนเอง
การจดและย่อคําบรรยาย เทคนิคการอ่านหนังสื อ การใช้ ห้องสมุด การเขียนรายงานทางวิชาการ การเตรี ยมตัวสอบ และการคลายความ
วิตกกังวลทีเกิดจากการสอบ
จ.
จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม
(--)
PY316
Environmental Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.
ทฤษฎีความสัมพันธ์ ระหว่ างสภาวะแวดล้ อมและพฤติกรรมมนุษ ย์ อิท ธิพลของสภาวะแวดล้ อมในเรื อง เสี ยง
อากาศ ความแออัด ขอบเขตส่ วนบุคคล (personal space) และทีอยู ่อาศัย ทีมีต่อสภาพทางร่ างกายและจิตใจ การใช้ หลักทางจิตวิท ยา
รักษาสภาวะแวดล้ อม

จ.
จิตวิทยาสุขภาพเบืองต้ น
PY317
Introduction to Health Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

หลักทฤษฎี และปั จจัยทางชีวจิตวิทยาและสังคมทีส่ งผลต่ อสุ ขภาพกายและจิต เทคนิควิธีการทีใช้ ในการป้ องกัน
และส่ งเสริมสุขภาพกายและจิต ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ แก่ สถานที ทํางาน โรงเรี ยน และชุ มชน รวมถึงการตระหนักรู ้ และการ
ดูแลสุขภาพอนามัยแวดล้ อม พฤติกรรมสุ ขภาพและภาวะป่ วยเรือรัง
จ.
การอ่ านงานด้านจิตวิทยา
(--)
PY318
Reading in Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ อ.
เข้ าใจและสามารถแปลความหมายของคําศัพท์ โครงสร้ าง รูป แบบไวยากรณ์ และลักษณะของภาษาอังกฤษทีใช้
ในงานวิชาการ ตํารา วารสาร วิจัย ด้านเทคนิคในการให้ การปรึกษา บําบัดรักษา การทดลอง หรือการนําจิตวิทยาใช้ ในรูปแบบต่ าง ๆ
จ.
จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
PY329
Cross – Cultural Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. 1 หรือ จ.

(--)

ปัจจัยทางจิตวิทยา สั งคมและวัฒนธรรม ทีกําหนดบุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู ้ และการแสดงออกของอารมณ์
เชาวน์ ปัญญา ทักษะทางสมอง พฤติกรรมและสภาพผิดปกติท างจิตของปั จเจกชนในสั งคมและวัฒนธรรมต่ างๆ จิตวิทยาของการ
เปลียนแปลงทางสั งคมและวั ฒนธรรม การประยุกต์ ท ฤษฎีจิต วิท ยาในการอธิบายปรากฏการณ์ ข้ ามวัฒนธรรม เน้ น การศึก ษา
เกียวกับวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

จ.
เด็กทีมีลักษณะพิ เศษ
PY336
Exceptional Children
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

เด็กทีมีลักษณะพิเศษ ได้แก่ เด็กทีมีความบกพร่ องต่างๆ ทางร่ างกาย การได้ ยิน การเห็น การเคลือนไหว เด็ก
เป็ นโรคทางระบบประสาทบางชนิด เด็กปัญญาอ่ อน เด็กทีมีสติปัญญาเด่ นเป็ นพิเ ศษ โดยเน้ นศึกษาสาเหตุทางด้ านจิตวิทยา การ
วินิจฉัย และการปฏิบัติต่อเด็กเหล่านีอย่างเหมาะสม
จ.
จิตวิทยาอปกติ
PY345
Abnormal Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ภาวะเครียด การปรับตัวทีผิดปกติ บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระแปรปรวน โรคประสาท โรคจิต โดยศึ กษา
ถึงสาเหตุ อาการแสดงของโรค การวิเคราะห์ การป้ องกัน และการช่ วยเหลือแก้ไข
จ.
จิตวิทยาชุมชน
PY346
Community Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเน้นความเชือมโยงระหว่ างสภาพแวดล้ อมรอบๆตัวเรา ผ่านการออกแบบ การดําเนินการ
และการประเมินผลโครงการเพือพัฒนาสุขภาพและความเป็ นอยู ่ทีดีของสมาชิกในชุมชน
จ.
จิตวิทยาคลินิกเบื องต้น
PY347
Introduction to Clinical Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ระเบียบวิธี ก ารศึ กษาบุ คคลเฉพาะราย โดยใช้ วิธีก ารที มี ระเบี ยบแบบแผนได้ แก่ การสั งเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ และการใช้ แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพือการวินิจฉัยพฤติกรรมทั งปกติและอปกติ ความรู ้ ความเข้ าใจเกียวกับปั ญหาทาง
สุขภาพจิต โรคจิต โรคประสาท และการให้ คําแนะนําในการป้ องกันรักษา

จ.
PY348
วิชาบังคับก่อน:

การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา: การทดสอบแบบ Objective
(--)
Psychological Assessment: Objective Tests
สอบได้ จ. และ จ.
การประเมินทางจิตวิทยาเชิงปรนัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้ นการใช้ เครืองมือและแบบทดสอบชนิด objective
ในการประเมินและการทดสอบกับบุคคลปกติและทีมีปัญหา โดยเรียนรู ้ ภาคทฤษฎี เทคนิค การเขียนรายงานทางจิตวิทยา
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ อย่างมีจริยธรรมและมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ (บรรยาย ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ และฝึ ก
ปฏิบัติ ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ )
จ.
จิตบําบัด
PY349
Psychotherapy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

วิธีการรักษาทางจิตชนิดต่างๆ เป็ นรายบุคคล การรักษาแบบกลุม่ และครอบครัว มีการศึกษานอกสถานที
จ.
จิตวิทยาการรู ้ คิดและปัญญา
PY35
Cognitive Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

กระบวนการคิดขั นสู ง และระบบการจัดเก็บข้อมูลซึ งได้รับอิทธิพลจากความตั งใจ การรับรู ้ ความจํา เหตุผล การ
ใช้ ภาษา ความเข้ าใจ การเรียนรู ้ โดยเน้ นทฤษฎีผลการวิจัยต่ างๆ วิธีการจัดระบบข้ อมูลและเปรี ยบเทียบกระบวนการคิดของมนุษย์
กับเครืองสมองกล
จ.
สรีรจิตวิทยา
PY352
Physiological Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ วท.

(--)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมและกลไกทางสรีรวิทยา โดยเน้ นหน้ าทีของระบบประสาท ฮอร์ โมน ทีมี ต่อการ
รับรู ้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู ้ ความจํา และจิตสํ านึก

จ.
จิตวิทยาการทดลอง
PY35
Experimental Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. 51 และ ส.

(--)

วิธีการทดลองจิตวิทยาประเภทต่ างๆ โดยฝึ กทดลองในห้ องปฏิบัติการหรื อภาคสนาม วิเ คราะห์ ผลการทดลอง
ด้วยวิธีการทางสถิติ
จ.
จิตวิทยาการปรึกษาขั นพื นฐาน
PY366
Introduction to Counseling Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

หลักเบืองต้นและวิธีการให้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาบุคคลด้ านการศึ กษา บุ ค ลิกภาพ อารมณ์ การ
ปรับตนให้ เข้ากับสภาพสั งคม สิ งแวดล้อม และอาชีพ รวมทั งแนวคิด ทฤษฎี และทักษะพื นฐานในการให้ การปรึกษา
จ.
การฝึ กอบรมร่ วมรับความรู ้ สึก
PY367
Sensitivity Training
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

การพัฒนาตนเองโดยใช้ กระบวนการกลุ ่ ม ศึกษาอิทธิพลของกลุ ่ ม ค่ านิยม การเรียนรู ้ เพือให้ มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติการนอกสถานที
จ.
จิตวิทยาการเรียนรู ้
PY371
Psychology of Learning
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ความจริ งขั นพืนฐาน หลักเกณฑ์ และทฤษฎีการเรีย นรู ้ ชนิ ด ของการเรี ยนรู ้ การวิเคราะห์ การวิจัย และการ
ทดลองทางด้ านการเรียนรู ้ รวมทั งการประยุกต์ หลักของการเรียนรู ้
จ.
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
PY372
Theories of Personality
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ทฤษฎีบุคลิกภาพ สํารวจและวิเคราะห์ ความคิดและผลงานของนักจิตวิทยาคนสํ าคัญๆทั งทางตะวันตกและตะวันออก
ตลอดจนการนําทฤษฎีไปใช้ และตัวอย่างแบบสอบถามวัดทางบุคลิกภาพของทฤษฎีต่างๆ
จ.
การวัดผลทางจิตวิทยา
PY373
Psychological Testing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ ส.

(--)

หลั กการทดสอบทางจิ ต วิ ท ยา เกณฑ์ ม าตรฐาน มาตรในการวั ด คุ ณ สมบั ติที จํา เป็ นของแบบทดสอบที ดี
แบบทดสอบชนิดต่างๆ ได้ แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ แบบสอบวัดสติปัญญา แบบทดสอบวัดความถนัด แบบสอบวัดบุคลิกภาพ

และแบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิ ดอืน ๆ หลักการประเมินผลและการตีความหมายคะแนนทีได้ รับจากการทดสอบ แหล่ งข้ อมูลที
เกียวกับแบบทดสอบและเครืองมือวัดทางจิตวิทยาชนิดต่างๆ
จ.
จิตวิทยาแรงจูงใจ
PY374
Psychology of Motivation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

พื นฐานทางสรีรวิทยาทีมีต่อแรงจูงใจ การสะท้ อนผลเชิ งชี ววิทยา พฤติกรรม สั ญชาตญาณ บทบาทของทฤษฎี
การเรียนรู ้ และแรงจูงใจของมนุษย์

จ.
จิตวิทยาการรับรู้
PY
Psychology of Perception
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

โครงสร้ า งและทฤษฎีก ารรั บ รู้ ข องอวัย วะรั บ ความรู ้ สึก ต่ า งๆ การรั บรู ้ รูป ร่ าง ขนาด การลวงตา การรั บรู ้ การ
เคลือนที การรับรู ้ ทางสั งคม พัฒนาการของการรับรู ้
จ.
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
PY386
Industrial and Organizational Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์ การ ทฤษฎีองค์ การ ความเป็ นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แนวคิดที สํ าคัญ
ของจิตวิทยา การนําจิตวิทยามาประยุกต์ กับปัญหาทีน่ าสนใจในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ แก่ ทัศนคติ การรับรู ้ ความคับ ข้ องใจ ความ
เหนือยล้า ความปลอดภัย การสือสาร การเป็ นผู ้ นํา วิธีการแก้ ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์ การ

จ.
จิตวิทยาบุคลากร
PY387
Personnel Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

การประยุ กต์ห ลักและเทคนิคทางจิตวิทยาในการคัดเลือกบุคคล การบรรจุบุคคลในตําแหน่ งงาน การฝึ กอบรม การใช้
แบบทดสอบทางจิตวิทยา การประเมินผลงาน และการวิเคราะห์ งาน

จ.
แรงจูงใจในการทํางาน
PY388
Motivation at Work
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

กระบวนการจูงใจในองค์การ ความพอใจในการทํางาน ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานและ การประยุ กต์ การใช้ เงิน
และเทคนิคต่างๆ เพือเพิมแรงจูงใจ

จ.
จิตวิทยาผู้บริโภค
PY389
Consumer Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ความคิด ความเชือและพฤติกรรมผู ้ บริโภค โดยเน้ นทฤษฎีและงานวิจัยในกระบวนการทางจิตวิท ยาต่ างๆ ได้ แก่
การรับรู ้ แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และปัจจัยอืน ๆ ทีมีผลต่ อการตัดสินใจในการอุปโภค บริโภค และการใช้ บริการต่ างๆ ทีนําไปสู ่
การเลือกรูปแบบของการดําเนินชีวิต และอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม การสื อสาร กฎหมาย กลุ่มบุคคลประเภทต่างๆ
จ.
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมและการประยุกต์
PY426
Theories of Social Psychology and Application
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม โดยศึกษาทฤษฎีเกียวกับเจตคติ การรู ้ คิดทางสั งคม อคติและการขัดแย้งจิตวิทยา การเข้ า
กลุ ่ม การประยุ กต์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมและผลการวิจัยในการแก้ ปัญหาสังคม
จ.
จิตวิทยาสังคมขั นสูง
PY427
Advanced Social Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

วิเคราะห์ หัวข้ อทางจิตวิทยาสั งคม เจตคติ การรั บ รู ้ ภาวะผู ้ นํา สั งคมประกิต จิตวิทยาของการจําแนกช่ วงชน
ชั นในสังคม จิตวิทยาของชนกลุ ่ มน้ อย การเปลียนแปลงทางสังคม โดยเน้ นการประยุกต์กับสังคมไทย

จ.
การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา : การทดสอบแบบ Projective
PY446
Psychological Assessment : Projective Test
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ทฤษฎีและเทคนิคการใช้ เครืองมือและแบบทดสอบทางจิตวิทยาแบบ Projective ชนิดต่างๆ โดยครอบคลุม
รายละเอียดกลไกในการปรับตัว สภาพอารมณ์ แนวความคิด ปัญหาและพฤติกรรมผิดปกติ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ จรรยาบรรณ
ในการใช้ แบบทดสอบกับคนปกติและทีมีปัญหา รวมถึงการเขียนรายงานทางวิชาชีพจิตวิทยา (บรรยาย ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ และฝึ ก
ปฏิบัติ ชัวโมงต่ อสั ปดาห์ )
จ.
การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์
PY447
Behavior Modification
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

พฤติ กรรมมนุ ษย์ ที เกิ ดจากการเรี ย นรู ้ การเปลียนแปลงพฤติ กรรมโดยจั ดให้ เ กิด การเรี ย นรู้ ใ หม่ ขึนแทนที
กระบวนการเปลียนแปลงของพฤติกรรมมนุ ษย์ และการประยุกต์ ห ลัก การนีในชีวิตประจําวัน ในโรงเรี ยนและที ทํางาน สาธิตการ
เปลียนแปลงพฤติกรรม และการแก้ ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั งศึกษาจรรยาบรรณของผู้ทํางานทีเกียวข้อง

จ.
จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติ
PY448
Practicum in Psychoanalytically Orientated Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. 349 และ จ.

(--)

วิธีการรักษาทางจิตชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ โดยเน้ นภาคปฏิบัติฝึกจิตบําบัดรายบุคคลกับผู ้ป่วยทางจิตเวช

จ.
การฝึ กปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
PY449
Clinical Practicum
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(ไม่ น้อยกว่า

ชัวโมงต่ อภาคการศึกษา)

การฝึ กภาคปฏิบัติเกียวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาในบุคคลทีมี ปัญหาทางสุ ขภาพจิต โดยใช้ แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาชนิดต่างๆ การสัม ภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม การแปลแบบทดสอบและการเขียนรายงานการตรวจวินิจฉัย ตลอดจน
การฝึ กการให้ คําแนะนําปรึกษา และจิตบําบัด

จ.
การกระตุ ้นพัฒนาการ
PY456
Early Stimulation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ทฤษฎีการกระตุ ้นพัฒนาการของมนุษย์ การวินิจฉัย การเก็บข้ อมูล การประเมิน แบบทดสอบทีใช้ เป็ นเครื องมื อ
วิธีการฝึ กทักษะและจัดสิงแวดล้ อมให้ เอื อต่ อการเรียนรู ้ ทีเหมาะสมกับขั นตอนพัฒนาการของมนุษย์ การกระตุ ้ นพฤติกรรมทางกาย
ทางระบบประสาท ทางภาษา และทางสั งคม มีรายงานการศึกษากรณีเฉพาะ
จ.
ทฤษฎีและกระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา
PY466
Theories and Process in Counseling Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ศึกษาทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยาโดยละเอียด พร้ อมทั งฝึ กฝนทักษะการให้ คําปรึกษา
จ.
การฝึ กอบรมการบริหารความเครียด
PY467
Stress Management Training
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ทีมาของความเครียดทีมีผลกระทบต่อชีวภาพและจิตใจ ทฤษฎี รวมทั งเทคนิคในการผ่ อนคลายความเครี ยดและ
ข้อมูลทางชีวภาพ พร้ อมทั งการฝึ กปฏิบัติ
จ.
วิธีการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา
PY468
Assessment Methods in Counseling Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

การเลือ กใช้ แบบทดสอบทางจิ ตวิ ทยาเพือการปรึ ก ษา การหาข้ อ มูลเกี ยวกับ ผู ้ รั บการปรึ กษา การดําเนิน การ
ทดสอบ การให้ คะแนน ประเมินผลและตีความหมายของการใช้ แบบทดสอบเกียวกับบุ คลิก ภาพ ความสนใจ ค่านิ ยม เชาวน์ ปั ญญา
รวมทั งการปรับตัวและฝึ กฝนให้ เกิดความชํานาญในภาคปฏิบัติ
จ.
จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ
PY469
Practicum in Counseling Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

การฝึ กปฏิบัติการให้ การปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยประยุกต์ พหุประสบการณ์ (multiple experiences) และทฤษฎี
การเรียนรู ้ จากข้ อมูลการวิจัยและจากกรณีศึกษาต่างๆ มาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และพัฒนาระบบงานของตน
ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับ นโยบายสถาบันหรือองค์การทีให้ บริการ
จ.
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PY479
Psychology in Human Resource Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั นต้น ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ และการถ่ ายทอดการฝึ กอบรมในการทํ างาน การออกแบบ
หลักสูตรการฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึ กอบรม การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จ.
สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
PY486
Seminar Industrial and Organizational Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. , จ. และ จ.

(--)

วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็น ทางจิตวิท ยาอุตสาหกรรมและองค์ การทีเป็ นปั ญหาหรื อได้ รับความสนใจอยู ่ใ น
ปัจจุบัน รวมทั งแนวโน้ มพัฒนาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การในอนาคต
จ.
การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
PY487
Behavioral Modification in Organization
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. และ จ.

(--)

กระบวนการและการปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษ ย์ในโรงงานอุตสาหกรรมและองค์ การ การประยุกต์ ห ลักการ
เรียนรู ้ รวมทั งศึกษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จ.
จิตวิทยาการเป็ นผู ้นํา
PY489
Psychology of Leadership
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.

(--)

ความสําคัญของผู ้ นํา บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของผู ้ นําในระดับต่ างๆในองค์ การ ทฤษฎีภาวะผู ้ นํา
คุณสมบัติของผู ้นํา ปัจจัยทีทําให้ ผู ้ นํามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล และกลุ ่ มทํางาน การปรั บ เปลียนพฤติกรรมที เป็ นปัญหาใน
องค์การ

จ.
การวิจัยรายบุคคล
(--)
PY
Individual Research
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ส. และ จ. 3 ไม่ ตํากว่าเกรด C และต้ องได้ รับการอนุมัติจากหัวหน้ าภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษารายบุคคลทีให้ นักศึกษาแต่ ละคนทําการวิจัยในเรืองหนึงเรืองใด โดยได้ รับความเห็น ชอบจากภาควิชา
ก่ อน
จ.497
สัมมนาทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PY497
Seminar in Psychology
วิชาบังคับก่อน : จ.449 หรือ จ.351 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การนําเสนอ วิเคราะห์ และอภิปรายหัวข้อทางจิตวิทยาทีเป็ นทีสนใจในปั จจุบัน รวมทั งแนวคิดทีประยุกต์ใช้เพือ
พัฒนาความรู ้ ทางจิตวิทยาในอนาคต

วิชาบังคับนอกสาขา
วท.
SC216

ชีววิทยาของสั ตว์
(--)
Animal Biology
หลักการทางชีววิทยา โครงสร้ างและกระบวนการทํางานเพือการดํารงชีวิตตั งแต่ ระดับเซลล์ เนือเยือ และอวัยวะ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่ อน และวิวัฒนาการ
ส.
ST218

สถิติสําหรับจิตวิทยา
3(3-0-6)
Statistics for Psychology 1
ความหมายและขอบข่ ายของสถิติ มาตรการวัด การนํ าเสนอข้ อมูล การวัดแนวโน้ มเข้ าสู ่ ส่ว นกลาง การวัดการ
กระจาย ความเบ้ และความโด่ง ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจง ความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ ่ ม การแจกแจง ปกติ การชัก
ตัวอย่างเบื องต้นและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมติฐานเกียวกับ พารามิเตอร์ ของประชากรกลุ ่ ม
เดียวและสองกลุ ่ ม การทดสอบไคกําลังสอง การอ่านผลลัพธ์ จากโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
ส.
สถิติสําหรับจิตวิทยา
3(3-0-6)
ST319
Statistics for Psychology 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส. หรือ ส. หรือ ส.
วิธีการทางสถิติทีใช้ กับการวิจัยทางจิตวิทยาเชิ งสหสั มพันธ์ เชิงทดลองภายในและระหว่ างซั บ เจ็คเชิงแฟกทอ
เรียลดีไซน์ และเชิงซิงเกิลซับเจ็คดีไซน์ การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั ม พันธ์ เชิงเส้น เดียวและพหุ คูณ สั มประสิท ธิ สหสั มพัน ธ์
แบบอืน ๆ การวิเ คราะห์ ความแปรปรวนร่ วม การใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ

ส.
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
ST457
Research Methodology in Social Sciences
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส. หรือ ส.
ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ข้ อเสนอโครงการวิจั ย การออกแบบการวิ จัย การ
ดําเนินการวิ จัย การประมวลผลโดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ป ทางสถิติ และการวิเ คราะห์ ผล การเขียนรายงานการวิจัย ปฏิบั ติงาน
ภาคสนามและนําเสนอผลการวิจัย
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG
English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้ น สษ. ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั นปี ที
หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ าน
งานเขียนทีมีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคที ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ.
การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG
Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้ น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้ างภาษา เนือหา และวิธีการนําเสนอข้อมูล
ของผู ้ เขียน ฝึ กสรุปข้ อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ป ความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็ น เกียวกับ งานที
อ่ านโดยการอภิปราย
อ.
การฟั ง-การพูด
(--)
EG
Listening-Speaking 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้ น สษ.
ฝึ กสนทนาตามสถานการณ์ ในชีวิตประจําวั น ฝึ กทักษะในการฟั งระดับ ต้ น ฝึ กการออกเสี ยงที ถูกต้ อง เรียนรู ้
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ต่างๆ ทีกําหนด ให้ เพือสร้ างความมันใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ
3.1.5.2 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
General Education Program
Humanities
มธ. 10
สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
2(2 – 0 – 4)
TU110
Integrated Humanities
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.

Social Science
มธ.
TU100

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
(3 – 0 – 6)
Civic Education
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of
the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
มธ. 20
TU120

สหวิทยาการสั งคมศาสตร์
(2 – 0 – 4)
Integrated Social Sciences
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.
The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.
Sciences and Technology
มธ.
สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2 – 0 – 4)
TU130
Integrated Sciences and Technology
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
Mathematics and Computers
มธ.
TU

คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิ ทยาลัย
(3 – 0 – 6)
General College Mathematics
(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17)
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear
programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number;
introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
มธ.
TU152

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Fundamental Mathematics
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not
less than 16 credits or as demanded by their faculty.)

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
มธ.
TU153

ความรู้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3 – 0 – 6)
General Knowledge about Computers
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its
processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and
software packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
มธ.
TU154

รากฐานคณิตศาสตร์
(3 – 0 – 6)
Foundation of Mathematics
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of
the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
introduction to number theory.
มธ.
TU155

สถิติพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
Elementary Statistics
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random
variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling
distributions; estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear
regression and correlation; chi-square test.
มธ.
TU156

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบืองต้ น
(3 – 0 – 6)
Introduction to Computers and Programming
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application
software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving
using high-level language programming.
Languages
Thai
ท.
TH161

การใช้ ภาษาไทย
(3 – 0 – 6)
Thai Usage
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the
main idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.

ท.
TH162

การเขียนรายงานวิชาการ
(3 – 0 – 6)
Report Writing
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic
references and to practice report writing skills.
English
สษ.
EL070
Prerequisite :

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
English Course 1
Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll
directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and
will not be counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic
integrated skills of listening, speaking, reading and writing.
สษ.
EL171
Prerequisite :

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
English Course
have earned credits of EL 070 or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
สษ.
EL
Prerequisite :

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3 – 0 – 6)
English Course
have earned credits of EL 171 or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated
level than the prior course especially in speaking and writing.
วิชาเฉพาะ
จ.
PY211

จิตวิทยาทัวไป
3(3-0-6)
General Psychology
This course studies history and scientific research methods in psychology. The content covers
knowledge concerning human biological foundations, behavior and development. Also included are studies on motivation,
learning, intelligence, emotion, personality and social behavior of individuals and groups.
จ.
PY212
Prerequisite :

จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
Virtue Psychology, Ethics, and Societal Responsibility
Passed PY211

( - -4)

To study and integrate the theory of psychology with students’ personal experiences and training. The
major objective is to instill a sense of virtue and awareness of the role of ethics and virtue in human existence with the
expectation that such training will result in character building, emotional and mental maturity, religious knowledge and
social responsibility.
จ.
PY216

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน
(--)
Psychology of Personality and Adjustment
Scientific study of personality, personality assessment and theories, the relationship of personality to
society and culture, social and personal adjustment.
จ.
PY

สุขภาพจิต
(--)
Mental Health
The course will focus on mental hygiene processes, which contribute to a deeper understanding of
human needs and values. Course work will include the study of mental hygiene in clinics, mental hygiene in education,
industry, social work, family and individuals.
จ.
PY

จิตวิทยาการศึกษา
(--)
Educational Psychology
The principles and theories of psychology in relation to education through the investigations of learning
processes, and educational assessment and evaluation. Also included are the study of individual differences and
intelligence which affect learning outcomes.

จ.
PY219
Prerequisite :

จิตวิทยาประยุกต์
Applied Psychology
Passed PY211

(--)

Principles of psychology in order to understand human behavior, including self behavior and behavior
of others. Application of principles to the workplace, the environment, consumption, education etc. Emphasis is placed
upon adaptation, healthy living and valuable human resources of society.

จ.
PY226

จิตวิทยาสังคม
(--)
Social Psychology
The course scienfically studies how people think about, influence, and relate to one another. Topics
include the study of self, social beliefs and judgements, behavior and attitudes, conformity, persuasion, social influence,
prejudice, aggression, attraction and intimacy, altruism and social conflict.

จ.
PY227

จิตวิทยาสังคมประกิต
(--)
Psychology of Socialization
An interdisciplinary approach to the study of stages of human development from birth to full
development. Also investigated are human adjustments to various types of environment throughout life includes the
application of symbolic interactionist and behavioral theories to the analysis of socialization agents.
จ.
PY228

จิตวิทยาความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคล
(--)
Psychology of Interpersonal Relations
This course emphasizes overt behavior of the individual, interpersonal relationships between the
individual and society, understanding of self and others through communication, exchange of ideas, adjustment to family,
peer groups and society, human attitudes and values, leadership, and sensitivity training.
จ.
PY229

จิตวิทยาการสือสาร
(--)
Psychology of Communication
Human communication behavior including brain functions as a system of perception, memory and
actions. Topics to be analyzed include : Communication behavior involving intrapersonal analysis and cognitive
consistency theories, the effects of communication and human interaction upon the socialization process, the psychology of
communication and influences of diffusion of innovations and social heritage.
จ.
PY236
Prerequisite :

จิตวิทยาวัยเด็ก
(--)
Child Psychology
Passed PY211
Psychological and physiological development of the child including motor skills, language, emotions,
social behavior, and personality. Emphasis is placed upon the role of curiosity, attitude, character, self discipline, mental
health and adjustment.
จ.
PY237
Prerequisite :

จิตวิทยาวัยรุ ่ น
(--)
Adolescent Psychology
Passed PY211
This course deals with various aspects of development. Emphasis is on the effects of development on
adolescents’ personality, emotion, intelligence and achievement. Also included is the study of effects of culture and social
problems on adolescents’ behavior such as sexual problem, drug addiction, delinquency, and the adjustment of
adolescence in family, school, society and occupation.
จ.
PY238
Prerequisite :

จิตวิทยาวัยผู ้ใหญ่ และผู ้ สูงอายุ
Psychology of Adulthood and Old Age
Passed PY211

(--)

The course investigates the effects of philosophy and psychology on the personality development of
people in adult hood and old age. Also included are the study of problems and prevention of problems for each individual
in various social setting.

จ.
PY239
Prerequisite :

จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่ วงวัย
(--)
Lifespan Human Development
Passed PY211
Human development throughout life from conception to the end. Focus is on four aspects, viz. physical
aspect, social development, emotional adjustment, cognitive and inteliigence. Emphasis is on the development of quality
of life and intellectual development at all ages, with application of knowledge for self as well as other’s development.
จ.
ทักษะวิธีเรียน
(--)
PY267
Study skills Method
Theory and training of effective study skills, including time management, motivation stimulation, selfcontrol, taking notes and abbreviating lecture notes, reading techniques, library usage, writing academic reports, preparation
for exams and anxiety reduction techniques after exams.
จ.
PY316
Prerequisite :

จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม
(--)
Environmental Psychology
Passed PY211
Focuses on the relationship between the environment and human behavior. Topics included are
behavior effects of noise, temperature, air pollution, personal space and territory. Also included is the study of behavior
and modification through the employment of psychological principles for environmental protection.
จ.
PY317
Prerequisite :

จิตวิทยาสุ ขภาพเบืองต้ น
(--)
Introduction to Health Psychology
Passed PY211
Principles, theories and bio-psychosocial factors concerning physical and mental health , methods of
health preservation and promotion of mind and body in various places such as the work place , school and community.
Topics include environmental health care and awareness ,health behavior and chronic illness.
จ.
PY318
Prerequisite :

การอ่ านงานด้านจิตวิทยา
(--)
Reading in Psychology
Passed PY211 and EG221
The objective of this course is to improve students’ ability to understand and translate scientific
publications in English. Focus will be on understanding technical terms in academic texts, journals, and research as well
as techniques in counseling psychology and psychotherapy.

จ.
PY329
Prerequisite :

จิตวิทยาข้ ามวัฒนธรรม
(--)
Cross – Cultural Psychology
Passed PY211 or PY226
The psychological, social and cultural factors that determine personality, motivation, perception,
emotional expression, intelligence, cognitive skills and behavior of individuals in society, social and cultural variations in
mental illness, the psychology of social and cultural change, applications of psychological theories of cross cultural
phenomena. Emphasis on culture and personality study.
จ.
PY336
Prerequisite :

เด็กทีมีลักษณะพิ เศษ
(--)
Exceptional Children
Passed PY345
Exceptional children : a consideration of children who are physically handicapped. Discussion of
physical handicaps in vision, hearing, and speech as well as orthopedic and abnormal physical growth, the mentally
challenged, and mentally gifted. Aspects of psychological characteristics, diagnoses, causes, prevention and treatment will
be discussed.
จ.
PY345
Prerequisite :

จิตวิทยาอปกติ
(--)
Abnormal Psychology
Passed PY211
This course is designed to study deviant and abnormal behavior including the symptoms, and etiology of
neurotic and psychotic behavior. Included are treatment and prevention of the major neuroses and psychoses.

จ.
PY346
Prerequisite :

จิตวิทยาชุมชน
(--)
Community Psychology
Passed PY211
Presents psychological theories which emphasize connections between individuals and the
environment by means of designing, putting into practice and evaluating projects for the development of healthy life-styles
and the well-being of memvers of the community.
จ.
PY347
Prerequisite :

จิตวิทยาคลินิกเบื องต้น
(--)
Introduction to Clinical Psychology
Passed PY345
This course is designed to introduce the scientific foundations of clinical psychology and systematic
assessment of psychological diagnoses, various interventions, and society and community involvement in facilitating
appropriate mental health. Distinctive features of clinical psychology such as systematic case study, observation of
behavior, interviewing and psychological assessment are included. This course will be useful for better understanding
normal and abnormal behavior, prevention and treatment of mental disorders.

จ.
PY348
Prerequisite :

การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา: การทดสอบแบบ Objective
(--)
Psychological Assessment: Objective Tests
Passed PY347 and PY373
Objective psychological assessment in various forms with emphasis on the usage of equipment and
objective tests in the assessment and testing of normal and problematic behavior. Includes study of techniques required
for writning psychological reports and methods of applying these techniques according to professional ethics and
standards.
(Lectures: 3 ours per week, practice: 3 hours per week)
จ.
PY349
Prerequisite :

จิตบําบัด
(--)
Psychotherapy
Passed PY347
Presents various kinds of treatment methods for mental disorders. Therapy is conducted through
Individuals, group and family. Field trip is provided.
จ.
PY351
Prerequisite :

จิตวิทยาการรู ้ คิดและปัญญา
Cognitive Psychology
Passed PY371 and PY 375

(--)

Metacognition and information processing systems which are influenced by attention perception,
memory, reasoning, learning, language. Emphasis will be on theories, reasoning and data organization by comparison of
human thought with a mechanical brain.
จ.
PY352
Prerequisite :

สรีรจิตวิทยา
(--)
Physiological Psychology
Passed PY211 and SC216
Relationship between behavior and physiological systems. Emphasis is placed upon the functions of the
neurological and endocrine systems in perception, motivation, emotion, learning, memory and consciousness.

จ.
PY353
Prerequisite :

จิตวิทยาการทดลอง
Experimental Psychology
Passed PY 351 and ST319

(--)

Consideration of experimentation in psychology. Construction of various experimental designs and
statistical analyses.

จ.
PY366
Prerequisite :

จิตวิทยาการปรึกษาขั นพื นฐาน
(--)
Introduction to Counseling Psychology
Passed PY211
Basic principles and methods in psychological counseling and individual development in education,
personality, emotion, and adjustment to social conditions, environment and occupation. Also included are theories and basic
skills in providing counseling.
จ.
PY367
Prerequisite :

การฝึ กอบรมร่ วมรับความรู ้ สึก
(--)
Sensitivity Training
Passed PY366
Focuses on the development of the self through group processes. Includes studies on group influences,
values and learning for self-development in human relations in order to be able to cooperate efficiently. Extra curricula
activities included.
จ.
PY371
Prerequisite :

จิตวิทยาการเรียนรู ้
(--)
Psychology of Learning
Passed PY211
This course presents basic facts, principles and theories of learning as well as kinds of learning,
analyses of the history of learning, research and experiments on learning and the application of learning principles.
จ.
PY372
Prerequisite :

ทฤษฎีบุคลิกภาพ
(--)
Theories of Personality
Passed PY211
Theories of personality including a survey and analysis of the ideas and works of various important
eastern and western psychologists, as well as the application of these theories and various personality tests.
จ.
PY373
Prerequisite :

การวัดผลทางจิตวิทยา
(--)
Psychological Testing
Passed PY211 and ST218
This course analyzes the principles of psychological testing, standard scales of measurement and the
necessary properties of good testing. Presentations of various tests such as achievement test, intelligence test, aptitude test,
personality test etc. are also included as are assessment principles and interpretations of test scores, sources of information
related to tests and various tools for testing in psychology.
จ.
PY374
Prerequisite :

จิตวิทยาแรงจูงใจ
Psychology of Motivation
Passed PY211

(--)

Physiological drives, frustrations, instincts, incentives, and other factors that direct activities to achieve
goals. Theories of decision making and theories of motivation will also be discussed.
จ.
PY
Prerequisite :

จิตวิทยาการรับรู้
(--)
Psychology of Perception
Passed PY211
Structure and theories of sensory perception of various organs. Perception of shapes, size, illusion and
perception of movement. Social perception and development of perception.
จ.
PY386
Prerequisite:

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
(--)
Industrial and Organizational Psychology
Passed PY211
The industrial revolution, its effects on human beings, theories of organization, the history of industrial
and organizational psychology. Application of psychological principles to interesting problems including attitude,
motivation, frustration, fatigue, safety, selection, placement, personnel training, job evaluation, communication and
leadership, including solving human problems in industry and organization.

จ.
PY387
Prerequisite:

จิตวิทยาบุคลากร
(--)
Personnel Psychology
Passed PY373 and PY386
Application of psychological principles and techniques in selection, placement training of personnel, the
use of psychological tests, performance appraisal and job analysis.
จ.
PY388
Prerequisite:

แรงจูงใจในการทํางาน
(--)
Motivation at Work
Passed PY374 and PY386
The processes of human motivation, job satisfaction and personal behavior in organizations.
Focus will be on theories and applications of work motivation including monetary rewards and other motivation
techniques.
จ.
PY389
Prerequisite:

จิตวิทยาผู้บริโภค
(--)
Consumer Psychology
Passed PY211
This course studies consumers’ ideas, beliefs and behavior. Emphasis is on theories and research related
to the processes of perception, motivaton, attitudes, personality and other factors which affect decisions regarding
consumption and the selection of services to support a chosen lifestyle. Also included are analyses of the influences of
society, culture communication laws, and various groups of people.

จ.
PY426
Prerequisite:

ทฤษฎีจิตวิทยาสั งคมและการประยุกต์
(--)
Theories of Social Psychology and Application
Passed PY226
Theories in social psychology. The study of theories related to attitude, social cognition, prejudice and
psychological conflict, group participation and the application of social psychological theories and research results for
solving social problems.
จ.
PY427
Prerequisite:

จิตวิทยาสังคมขั นสูง
(--)
Advanced Social Psychology
Passed PY226
Analysis of topics in social psychology. A study of attitudes, perception, leadership, socialization, the
psychology of social stratification, and the psychology of minority groups with an emphasis on Thai society.
จ.
PY446
Prerequisite:

การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา : การทดสอบแบบ Projective
(--)
Psychological Assessment : Projective Test
Passed PY348
Theories and techniques for the employment of various projective tests which include details of
adjustment mechanisms, emotional states, thoughts and problems of abnormal behavior. Also included are practical
experiences and ethical issues in the employment of tests with normal people as well as people with difficulties and the
writing of professional psychological repoets.
จ.
PY447
Prerequisite:

การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์
(--)
Behavior Modification
Passed PY347 and PY371
Theories of learning and behavioral change, and their applications in school settings, at work, and in the
home environment. Ethical issues and case studies concerning these areas will be included.
จ.
PY448
Prerequisite:

จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ภาคปฏิบัติ
(--)
Practicum in Psychoanalytically Orientated Psychology
Passed PY349 and PY372
Theory and practice of psychological treatment with a psychoanalytically oriented approach emphasizing
individual psychotherapy for psychotic patients.
จ.
การฝึ กปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
PY449
Clinical Practicum
Prerequisite: Passed PY349 and PY446

(ไม่ น้อยกว่ า

ชัวโมงต่ อภาคการศึกษา)

This course is designed to help students to practice various clinical approaches used in systematic
individual case studies : observation of behavior, interviewing and psychological assessment, practical training in
counseling and psychotherapy, and the writing of clinical reports according to a prescribed format.
จ.
PY456
Prerequisite:

การกระตุ ้นพัฒนาการ
(--)
Early Stimulation
Passed PY447
Theories of human early intervention programs designed to stimulate and promote environmental
capacity within sensory receptors, motor brain function, cognitive development, language and social adaption skills. The
course is designed to cover data collecting diagnosis and assessment. One report of a case study required.
จ.
PY466
Prerequisite:

ทฤษฎีและกระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา
(--)
Theories and Process in Counseling Psychology
Passed PY366
In depth study of theories, processes and techniques of counseling, with emphasis on various skills of
individual and group counseling.
จ.
PY467
Prerequisite:

การฝึ กอบรมการบริหารความเครียด
(--)
Stress Management Training
Passed PY366
The origins of stress which impact the bio-social and psychological well being of people. Includes
theories and practices of stress management.
จ.
PY468
Prerequisite:

วิธีการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา
(--)
Assessment Methods in Counseling Psychology
Passed PY366 and PY373
Providing options of psychological testing for counseling, collecting, testing, scoring, evaluating and
interpreting data about client’s personality, interests, values and intelligence, including assistance with adjustments and
practicing skills in using psychological tests.
จ.
PY469
Prerequisite:

จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ
(--)
Practicum in Counseling Psychology
Passed PY466
Training in psychological counseling by applying multiple experiences, learning theories, research and
case studies to develop work systems that suit the needs of service recipients, institutions and organizations providing
services in psychological counseling.

จ.
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(--)
PY479
Psychology in Human Resource Development
Prerequisite: Passed PY371 and PY386
Basic human resource development, learning theories, and work training exercises. Focus is on
curriculum design and evaluation of training programs together with human development management.
จ.
สั มมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(--)
PY486
Seminar Industrial and Organizational Psychology
Prerequisite: Passed PY386, PY387, and PY479
Analysis and discussion of topics in industrial and organizational psychology. Focus will be on problems
of current social interest and trends of future development in industrial and organizational psychology.
จ.
การปรับเปลียนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์ การ
(--)
PY487
Behavioral Modification in Organizations
Prerequisite: Passed PY371 and PY386
Processes and modification of human behavior in industrial factories and organizations. Application of
learning theories together with the study of professional ethics.
จ.
จิตวิทยาการเป็ นผู ้นํา
(--)
PY489
Psychology of Leadership
Prerequisite: Passed PY386
The importance of leadership, roles, duties and responsibilities of leaders at carious levels of an
organization. Theories of leadership, qualifications of leaders and factors affectinf leaders’ influence on individual; the
function of behavioral modification teams which rectify problematic behavior in organizations.
จ.
การวิจัยรายบุคคล
(--)
PY
Individual Research
Prerequisites: Passed ST457 and PY351 with grades of no less than C average, and received approval from the head of
the Psychology Department
Individual study that requires each student to conduct research on particular topic approved by the
Psychology Department.
จ.497
PY497

สัมมนาทางจิตวิทยา
Seminar in Psychology

3(3-0-6)

Prerequisite :

Passed PY449 or PY351 or Permission of course instructor
Presentation, analysis and discussion of interesting contemporary psychological topics oncluding those
that can be applied to the development of psychological knowledge in the future
วิชาบังคับนอกสาขา
วท.
ชีววิทยาของสั ตว์
(--)
SC216
Animal Biology
Principles of biology, structures and basic metabolic processes of life at cell, tissue, and organ levels,
growth and development embryo, and evolution.
ส.
ST218

สถิติสําหรับจิตวิทยา
3(3-0-6)
Statistics for Psychology 1
Nature and scope of statistics; scale of measurement; data presentations; measures of central tendency
and dispersion; skewness and kurtosis; probability; random variables and probability distribution; normal distribution;
elementary sampling and sanpling distribution; estimation and hypotheses testing for one and teo populations; chi-square
test; statistical package results interpretation.
ส.
ST319
Prerequiste:

สถิติสําหรับจิตวิทยา
3(3-0-6)
Statistics for Psychology 2
Passed ST211 or ST216 or ST218
Statistical techniques in psychological research; correlational technique; experimental designs between
and/or with in subjects variations; factorial design; single subject design; simple and multiple linear regression and
correlation analysis; other coefficients of correlation; analysis of covariance; use of statistical packages.
ส.
ST457
Prerequiste:

ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
Passed ST2 or ST319
Definition and types of research; ethics of researcher; research proposal; research designs; research
procedure; data processing using statistical packages; data analysis; research report writng; field work; research
presentation.
อ.
โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG
English Structure
Prerequisite: EL 172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in
English grammatical structure and improve reading and writing skills.

อ.
EG
Prerequisite:

การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
Reading for Information
EL 172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
อ.
EG
Prerequisite:

การฟั ง-การพูด
(--)
Listening-Speaking 1
EL 172 or Exemption
Practice of English in everyday use including basic listening skills; pronunciation; including study of the
culture related to given social functions, with the aim of helping students gain confidence in verbal communication in
English.
. องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
. คําอธิบายโดยย่อ
จ. การฝึ กปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
(ไม่ น้อยกว่ า ชัวโมงต่อภาคการศึกษา)
PY 449 Clinical Practicum
การฝึ กภาคปฏิ บัติเ กียวกับ การตรวจวินิจฉั ยทางจิตวิทยาในบุ คคลทีมี ปั ญหาทางสุ ขภาพจิต โดยใช้ แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาชนิดต่างๆ การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม การแปลแบบทดสอบและการเขียนรายงานการตรวจวินิ จฉัย ตลอดจนการ
ฝึ กการให้ คําแนะนําปรึกษา และจิตบําบัด
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
เป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก ตามทีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิกได้
กําหนดมาตรฐานการเรียนรู ้ ด้านได้แก่
1. การตรวจวินิจฉั ยทางจิตวิทยาคลินิก
2. การบําบัดทางจิตวิทยาและการฟื นฟูสภาพจิตใจ
3. การประยุ กต์จิตวิทยาคลินิกเข้ าสู ่ งานด้านสุขภาพจิตชุมชน
4. การสอนฝึ กอบรมและเป็ นทีปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก
5. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เทคโนโลยีและการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 ชั นปี ที
. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน ภาคการศึกษา

. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
. คําอธิบายโดยย่อ
จ.
การวิจัยรายบุคคล
PY 496 Individual Research

(--)

การศึกษารายบุคคลทีให้ นักศึกษาแต่ ละคนทําการวิจัยในเรืองหนึงเรืองใด โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาก่ อน
.
การวิจัย
.

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยในสาขาวิชาจิตวิทยา มีจริยธรรมในการทําวิจัยและการเขียนรายงาน

ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที ชั นปี ที
. จํานวนหน่ วยกิต
หน่ วยกิต
. การเตรียมการ
ทางภาควิชาได้กําหนดระเบียบสําหรับนักศึกษาทีประสงค์ ลงทะเบียนวิชาไว้ดังนี
. นักศึกษาสอบผ่ านวิชา ส. และ จ. ไม่ ตํากว่ าเกรด C
. นักศึกษาแจ้งความจํานงต่ อหัวหน้ าภาควิชาก่ อนลงทะเบียนวิชา
. นักศึกษานําเสนอเค้ าโครงงานวิจัยให้ แก่ หัวหน้ าภาควิชา
. หัวหน้ าภาควิชานําเค้าโครงงานวิจัยเข้าทีประชุมคณะกรรมการภาควิชาเพือพิจารณาความเป็ นไปได้ของงานวิจัย และ
เพือพิจารณาจัดอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัย
5. แจ้งผลการพิจารณาแก่นักศึ กษาและแจ้ งอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัยให้ กับนักศึกษา
6. อาจารย์ทีปรึกษางานวิจัยนัดพบนักศึกษาเป็ นระยะ ๆ เพือติดตามความก้าวหน้ าและให้ คําปรึกษางานวิจัย
. กระบวนการประเมินผล
1. การประเมินผลเค้ าโครงงานวิจัย โดยคณะกรรมการภาควิชา และอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัย
2. การประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัย โดยการสอบรายงานการวิจัยเพือประเมินผลคุณภาพของ
งานวิจัย และให้ คําแนะนําเกียวกับการปรับแก้ ไขรายงานการวิจัย
3. การวัดผลรายงานการวิจัยให้ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
ถึงปั จจุบัน ฉบับที พ.ศ. ) ข้ อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
ระดับ
ค่ าระดับ

A
.

B+
.

B
.

C+
.

C
.

D+
1.50

D
.

(แก้ ไขเพิมเติม

F
.

. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนั กศึ กษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาทวนสอบผลสั มฤทธิ ของนักศึกษาจากงานทีมอบหมาย และคะแนนสอบเพือใช้ ในการ
วางแผนปรับปรุงรายวิชา
. ตั งคณะกรรมการทวนสอบโดยมีหัวหน้ าภาควิชาเป็ นประธาน
3. คณะกรรมการทําหน้ าทีตรวจสอบการให้ คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน กิจกรรม กําหนดให้ มีการประเมิ นการ
เรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ด้ าน ดังนี . คุณธรรม
จริยธรรม . ความรู ้ . ทักษะทางปัญญา . ทักษะความสั มพัน ธ์ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ . ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ภาควิชาจัดตั งคณะกรรมการในการจัดทําการกําหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึ กษาสํ าเร็จการศึกษา
เพือนําข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสู ตร โดยดําเนินการต่อไปนี
1) สํ ารวจภาวะการได้ งานทําของบัณฑิต
2) สํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
) สํ ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้ าย/บัณฑิต
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับ คะแนน)
3.3 สอบไล่ได้ ไม่ ตํากว่า C ในวิชา จ. และวิชาบังคับทุกวิชา
3.4 ได้ ศึ ก ษาวิ ช า ศึ ก ษาทั วไปของมหาวิ ท ยาลั ย ครบตามหลั ก สู ตร หน่ วยกิ ต และสอบไล่ ไ ด้ ในรายวิ ช า
ส. , ส.3 และ วท.
3. ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

