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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต/ คณะศิลปศาสตร์/ ภาควิชาจิตวิทยา บรรณารักษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
  รหัสหลักสูตร : 25470051100312 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Psychology 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต  (จิตวิทยา) 
   ชื่อย่อ วท.บ.  (จิตวิทยา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science  (Psychology) 
   ชื่อย่อ B.Sc. (Psychology) 

3. วิชาเอก  
   - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   139 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาหลักสูตรพ.ศ. 2556  

ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561) 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในมติเวียน 
    เมื่อวันที่ 13 เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.2561 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 
    เมื่อวันที่ 25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา  2563 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักจิตวิทยาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งเกี่ยวกับงานบริการสังคมและชุมชน งานในกระบวนการ

ยุติธรรม งานบริการทางสาธารณสุข เช่น นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยาการปรึกษา เป็นต้น 

8.2 นักวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ 

8.3 บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย 

8.4 บุคลากรฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

8.5 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าจิตวิทยาไปประยุกต์ เช่น นักการตลาด นักการสื่อสาร นัก

ประชาสัมพันธ์ 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตลดลง ความสามารถการแข่งขันลดลง การหลั่งไหลของ
แรงงานต่างชาติ การเปิด AEC ทางธุรกิจ และเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัว ท าให้เกิดปัญหาสังคม และคน
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้บุคคลมีความเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพ และสุขภาพจิต 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิด

การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ สังคมไทยกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมมากขึ้น อีกทั้งสภาพสังคมยังเกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น ช่องว่างระหว่างคนรวย

และคนยากจนมีความแตกต่างกันมาก นอกจากนี้ยังเกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านยุติธรรม ด้านสวัสดิการ

สังคม และความเหลื่อมล้ าทางงานบริการสาธารณสุข ท าให้ประชากรของประเทศมีปัญหานโยบายของ
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รัฐบาลก าหนดให้โรงพยาบาลของรัฐจ าเป็นต้องมีนักจิตวิทยาเพ่ือให้บริการ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงมีความ

จ าเป็นในการผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะเป็นประชากรของโลก (Global citizenship) เพ่ือสร้างให้สังคมเป็นสังคมที่

มีความสงบสุขและสันติภาพ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง หลักสูตรมีความจ าเป็นต้องมีการปรับรายวิชาให้
เหมาะสมโดยเน้นให้ความรู้เพ่ือใช้ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม เพ่ือวางแผน ป้องกัน 
ช่วยเหลือ บ าบัดรักษา ตลอดจนสามารถดูแลตนเอง ผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการด ารงชีวิต การปรับตัว เกิดความเข้าใจและให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนา อีกท้ังเน้นในเรื่องของภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นการศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบริการทางวิชาการแก่สังคมและสอดคล้องกับคณะศิลปศาสตร์ในการมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU100 Civic Engagement 
มธ.101 โลกอาเซียนและไทย    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU101  Thailand , ASEAN ,and the World  
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป)  
TU102 Social Life Skills 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป)  
TU103  Life and Sustainability 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU050 English Skill Development        ไม่นับหน่วยกิต 
มธ.104 การคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป)  
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6)  (วิชาศกึษาทั่วไป)  
TU105 Communication Skills in English 
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU106 Creativity and Communication 
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มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา       3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU107 Digital Skill and Problem Solving 
มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง   3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU108 Self-Development and Management 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาท่ัวไป) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TH 201 Writing Proficiency Development 
ท.202  การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน             3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TH 202 Reading Proficiency Development                     
ท.203  การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TH 203 Basic Critical Reading 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions 
มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป  
TU 115 Man and his Literary Creativity 
มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปการแสดง 3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 117 Development of the Modern World 
มธ.121 มนุษย์กับสังคม     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 121 Man and Society 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน    3 (3-0-6)  (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 122 Law in Everyday Life  
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 124 Society and Economy 
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 131 Man and Physical Science 
มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 142 Man and Biological Science  
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 143 Man and Environment 
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มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
TU 151 General College Mathematics 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน     3 (3-0-6) (วิชาศกึษาทั่วไป) 
TU 155 Elementary Statistics 
อซ.125  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
ภาษาจีน 
จน.171 ภาษาจีน 1     3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 

 CH171 Chinese 1  
 จน.172 ภาษาจีน 2    3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 CH172  Chinese 2 
 ภาษาฝรั่งเศส 

ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น    3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 FR070 Elementary French    ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 FR171 French 1 
 ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2      3(2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 FR172  French 2 
 ภาษาญี่ปุ่น 

ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 1            3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 JP171 Japanese for Beginners 1 
 ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 2   3 (3-0-6) (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 JP172   Japanese for Beginners 2 

รซ.171 ภาษารัสเซีย 1     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 ภาษารัสเซีย 

RS171 Russian 1 
 รซ.172 ภาษารัสเซีย 2     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 RS172  Russian 2 
 ภาษาเยอรมัน 
 - ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
 ย.171 ภาษาเยอรมัน 1     3 (3-0-6)       (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 GR171 German 1 
 ย.172 ภาษาเยอรมัน 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 GR172 German 2 



มคอ.2 

 

 6 

 - ส าหรับผู้ที่สอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับ
อนุมัติจากภาควิชา 
 ย.111 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 GR111 Fundamental German 1  
 ย.112 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 GR112 Fundamental German 2 
 ภาษาสเปน 
 สป.171 ภาษาสเปน 1      3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 SP171 Spanish I 
 สป.172 ภาษาสเปน 2     3 (2-3-4)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 SP172 Spanish II  
 ภาษาเกาหลี 
 อซ.171 ภาษาเกาหลี 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS171 Korean 1 
 อซ.172 ภาษาเกาหลี 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS172 Korean 2 
 ภาษาเขมร 
 อซ.173 ภาษาเขมร 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS173 Khmer  1 
 อซ.174   ภาษาเขมร 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 

AS174 Khmer 2 
 ภาษาพม่า 
 อซ.175   ภาษาพม่า 1     3 (3-0-6)     (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS175 Burmese  1 
 อซ.176   ภาษาพม่า 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS176 Burmese 2 
 ภาษามลายู 
 อซ.177 ภาษามลายู 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS177 Malay  1 
 อซ.178 ภาษามลายู 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS178 Malay  2 
 ภาษาเวียดนาม 
 อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 

AS179 Vietnamese 1 
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 อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2    3 (3-0-6)   (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS180 Vietnamese 2 
 ภาษาลาว 
 อซ.181 ภาษาลาว 1     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 

AS181 Lao 1 
 อซ.182 ภาษาลาว 2     3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS182 Lao 2 
 ภาษาอินโดนีเซีย  
 อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS183 Indonesian 1 
 อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2    3 (3-0-6)    (วิชาศึกษาทั่วไป) 
 AS184 Indonesian 2 
 ส.218  สถิติส าหรับจิตวิทยา 1    3 (3-0-6) (วิชาบังคับนอกสาขา) 
 ST218 Statistics for Psychology 1 
 ส.319  สถิติส าหรับจิตวิทยา 2    3 (3-0-6) (วิชาบังคับนอกสาขา) 
 ST319 Statistics for Psychology 2 
 ส.457  ระเบยีบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3 (3-0-6) (วิชาบังคับนอกสาขา) 
 ST457 Research Methodology in Social Sciences 
 อ.211 การฟัง-พูด     3 (3-0-6) (วิชาบังคับนอกสาขา) 
 EG211 Listening-Speaking 
 อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์      3 (3-0-6) (วิชาบังคับนอกสาขา) 
 EG221 Critical Reading 
 อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์    3 (3-0-6) (วิชาบังคับนอกสาขา) 
 EG231 Critical Writing 
  

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 จ.200 จติวิทยาทั่วไป     3 (3-0-6) 
 จ.252    จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  3 (3-0-6)  
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
  คณะกรรมการหลักสูตรมีหน้าที่ดูแล ติดตาม และประเมินผลรายวิชาที่เปิดสอน  ข้อ 13.1 และ
รายวิชาที่เปิดสอนให้กับหลักสูตรอ่ืนๆ คณะกรรมการหลักสูตรของภาควิชาประชุมเพ่ือพิจารณาอาจารย์ผู้สอน 
และเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับหลักสูตรนั้น ๆ  
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 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านจิตวิทยาตามมาตรฐานสากล เข้าใจพฤติกรรมและความแตกต่างของ
มนุษย์และสังคมในพหุวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือ พัฒนาสุขภาวะของ
บุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม 
       ความส าคัญ 
       เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้จิตวิทยาและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถค้นคว้าวิจัย เชื่อมโยงและประยุกต์
องค์ความรู้ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ด้านทฤษฎี ค้นคว้า วิจัยด้วยวิธีการทางจิตวิทยา 
2) มีทักษะและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 
      3)  สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาในการด ารงชีวิตและการท างาน 
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 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ   
   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง 
หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย   
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
     2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน พ.ศ.2560 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต 
    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา 
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้ 
   1) วิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
   2) วิชาเฉพาะ       103 หน่วยกิต 
    2.1)  วิชาบังคับ    40  หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาบังคับแกน  31   หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาบังคับเลือก    9   หน่วยกิต 
    2.2)  วิชาเลือก    27  หน่วยกิต 
    2.3)  วิชาบังคับนอกสาขา   18  หน่วยกิต  
    2.4)  วิชาโทหรือวิชาเลือก   18  หน่วยกิต 
   3) วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร     

  3.1.3.1 รหัสวิชา 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย 
ดังนี้  
อักษรย่อ จ./PY หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์  

  ตัวเลขมีความหมายดังนี้ 
    เลขหลักหน่วย   

เลข  0-9 หมายถึง  ล าดับวิชา 
เลขหลักสิบ 

  เลข 0 หมายถึง   วิชาบังคับ 
  เลข 1 หมายถึง   วิชาความรู้พื้นฐานจิตวิทยา 
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  เลข 2 หมายถึง   วิชาทางด้านจิตวิทยาสังคม 
  เลข 3 หมายถึง   วิชาทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ 
  เลข 4 หมายถึง   วิชาทางด้านจิตวิทยาคลินิก 
  เลข 5 หมายถึง   วิชาทางด้านจิตวิทยาทั่วไป 
  เลข 6 หมายถึง   วิชาทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา 
  เลข  7 หมายถึง  วิชาทางด้านจิตวิทยาประยุกต์ 
  เลข 8 หมายถึง  วิชาทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  เลข 9 หมายถึง   วิชาทางด้านการวิจัย 

เลขหลักร้อย 
เลข  2 หมายถึง   รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
เลข  3 หมายถึง   รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
เลข  4 หมายถึง   รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4  

  3.1.3.2  รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 
1)  วิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1:  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21   
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้    
    

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 1 รายวิชา 
 มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา     3 (3-0-6) 
 TU100 Civic Engagement 

หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม      3 (3-0-6) 
 TU102 Social Life Skills 

มธ.108  การพัฒนาและจัดการตนเอง     3 (3-0-6) 
TU108 Self-Development and Management  

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   บังคับเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน      3 (3-0-6) 
 TU103 Life and Sustainability 

มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา         3 (3-0-6) 
TU107 Digital Skill and Problem Solving  
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หมวดภาษา  บังคับ 2 รายวิชา คือ มธ.104 และ มธ.105 
 มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
 TU050 English Skill Development     ไม่นับหน่วยกิต 
 มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ    3 (3-0-6) 
 TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
 TU105 Communication Skills in English  
และบังคับเลือกอีก 2 รายวิชาจากวิชาต่อไปนี้  
 มธ.101 โลก,อาเซียน และไทย      3 (3-0-6) 
 TU101 Thailand ,ASEAN ,and the World  

มธ.106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
 TU106 Creativity and Communication 

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset  

 
  ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนดไว้  

รวม 9 หน่วยกิต  ดังนี้ คือ 
  1.วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 

จ.200 จิตวิทยาทั่วไป       3 (3-0-6) 
PY200 General  Psychology 

โดยนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยา  จะต้องศึกษาวิชา จ.200 จิตวิทยาทั่วไปในปีแรก ที่เข้าศึกษา 
และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C   

2. เลือกศึกษารายวิชาอ่ืนๆ จากรายวิชาในส่วนวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 2 จ านวน 6 หน่วยกิต 
จากวิชาดังต่อไปนี้ รวมถึงวิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศจากวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนที่ 2 
 ท.201  การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน     3 (3-0-6) 
 TH 201 Writing Proficiency Development 
 ท.202  การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน                    3 (3-0-6) 

TH 202 Reading Proficiency Development                     
ท.203  การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น                            3 (3-0-6) 
TH 203 Basic Critical Reading 
มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World 
มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา    3 (3-0-6) 
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions 
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 มธ.115 มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม    3 (3-0-6) 
 TU 115 Man and his Literary Creativity 
 มธ.116 มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปการแสดง   3 (3-0-6) 
 TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่     3 (3-0-6) 
 TU 117 Development of the Modern World 
 มธ.121 มนุษย์กับสังคม       3 (3-0-6) 
 TU 121 Man and Society 
 มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6)  
 TU 122 Law in Everyday Life  
 มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ      3 (3-0-6) 
 TU 124 Society and Economy 
 มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ     3 (3-0-6) 
 TU 131 Man and Physical Science 
 มธ.142 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ     3 (3-0-6) 
 TU 142 Man and Biological Science   
 มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3 (3-0-6) 
 TU 143 Man and Environment 
 มธ.151 คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย    3 (3-0-6) 
 TU 151 General College Mathematics 
 มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน       3 (3-0-6) 
 TU 155 Elementary Statistics 
 อซ.125  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน     3 (3-0-6) 
 AS 125 Introduction to ASEAN 
วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาจีน 
 จน.171 ภาษาจีน 1       3 (3-0-6) 
 CH171 Chinese 1  
 จน.172 ภาษาจีน 2       3 (3-0-6) 
 CH172 Chinese 2 
 ภาษาฝร่ังเศส 
 ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น      3 (2-3-4)    
 FR070 Elementary French      ไม่นับหน่วยกิต 
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 ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1       3 (2-3-4)    
 FR171 French 1 
 ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2        3(2-3-4)    
 FR172 French 2 
 ภาษาญี่ปุ่น 
 ญ.171 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 1              3 (3-0-6) 
 JP171 Japanese for Beginners 1 
 ญ.172 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 2     3 (3-0-6) 
 JP172 Japanese for Beginners 2 
 ภาษารัสเซีย 
 รซ.171 ภาษารัสเซีย 1       3 (2-3-4)    
 RS171 Russian 1 
 รซ.172 ภาษารัสเซีย 2       3 (2-3-4)    
 RS172 Russian 2 
 ภาษาเยอรมัน 
 - ส าหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน 
 ย.171 ภาษาเยอรมัน 1       3 (3-0-6)       
 GR171 German 1 
 ย.172 ภาษาเยอรมัน 2       3 (3-0-6)    
 GR172 German 2 
 - ส าหรับผู้ท่ีสอบผ่าน ย.172 หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับอนุมัติ
จากภาควิชา 
 ย.111 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1      3 (3-0-6)    
 GR111 Fundamental German 1  
 ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2      3 (3-0-6)    
 GR112 Fundamental German 2 
 ภาษาสเปน 
 สป.171 ภาษาสเปน 1        3 (2-3-4)    
 SP171 Spanish I 
 สป.172 ภาษาสเปน 2       3 (2-3-4)    
 SP172 Spanish II  
 ภาษาเกาหลี 
 อซ.171 ภาษาเกาหลี 1       3 (3-0-6)    
 AS171 Korean 1 
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 อซ.172 ภาษาเกาหลี 2       3 (3-0-6)    
 AS172 Korean 2 
 ภาษาเขมร 
 อซ.173 ภาษาเขมร 1       3 (3-0-6)    
 AS173 Khmer  1 
 อซ.174   ภาษาเขมร 2       3 (3-0-6)     

AS174 Khmer 2 
 ภาษาพม่า 
 อซ.175   ภาษาพม่า 1       3 (3-0-6)     
 AS175 Burmese  1 
 อซ.176   ภาษาพม่า 2       3 (3-0-6)    
 AS176 Burmese 2 
 ภาษามลายู 
 อซ.177 ภาษามลายู 1       3 (3-0-6)     
 AS177 Malay  1 
 อซ.178 ภาษามลายู 2       3 (3-0-6)    
 AS178 Malay  2 
 ภาษาเวียดนาม 
 อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1       3 (3-0-6)     

AS179 Vietnamese 1 
 อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2       3 (3-0-6)   
 AS180 Vietnamese 2 
 ภาษาลาว 
 อซ.181 ภาษาลาว 1       3 (3-0-6)     

AS181 Lao 1 
 อซ.182 ภาษาลาว 2       3 (3-0-6)    
 AS182 Lao 2 
 ภาษาอินโดนีเซีย  
 อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1      3 (3-0-6)    
 AS183 Indonesian 1 
 อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2      3 (3-0-6)    
 AS184 Indonesian 2 
 ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาษาต่างประเทศอื่นๆ ภต.171 ภาษาต่างประเทศ 1 และภต.172 ภาษาต่างประเทศ 2   
หมายเหตุ     1.นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาที่ต่างจากรายวิชาที่เลอืกศึกษาไปแล้ว ในวิชาศึกษาทั่วไป ส่วนท่ี 1 

2.ส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศนกัศึกษาต้องศึกษาเป็นคู่ทั้งตัว 1 และตัว 2 ใน
ภาษาเดยีวกันจึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตในวิชาศึกษาทั่วไปส่วนท่ี 2 ได ้
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2)  วิชาเฉพาะ      103 หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ    40 หน่วยกิต 

 2.1.1. วิชาบังคับแกน เป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขารวม  31 หน่วยกิต 
และต้องสอบผ่านทุกวิชาโดยทุกวิชาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า C ดังต่อไปนี้  
 จ.201  สรีรวิทยาของมนุษย์     4 (4-0-8) 

PY201 Human Physiology 
จ.202  การเรียนรู้และพฤติกรรม     3 (3-0-6) 
PY202 Learning and Behavior 
จ.203  สมองและพฤติกรรม     3 (3-0-6) 
PY203 Brain and Behavior     
จ.204  ทฤษฎีบุคลิกภาพ      3 (3-0-6) 
PY204 Theories of Personality  
จ.205  การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา   3 (3-0-6) 
PY205 Psychological Assessment   
จ.206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  3 (3-0-6) 
PY206 Professional Ethics and Laws 
จ.207  จิตวิทยาอปกติ      3 (3-0-6) 
PY207 Abnormal Psychology 

 จ.300  จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา    3 (3-0-6)  
PY300 Cognitive Psychology 
จ.400  จิตวิทยาการทดลอง     3 (3-0-6) 
PY400 Experimental Psychology 
จ.401  โครงการวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยา   3 (0-6-3)  
PY401 Experimental Research Project in Psychology  

     2.1.2 วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้องเลือกรายวิชา 3 วิชาจากรายวิชาที่ก าหนดและต้องสอบ
ผ่านทุกวิชาโดยทุกวิชาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าเกรด C ดังต่อไปนี้ 

จ.210  การรับสัมผัสและการรับรู้     3 (3-0-6) 
PY210 Sensation and Perception 
จ.211  แรงจูงใจและอารมณ์     3 (3-0-6) 
PY211 Motivationand Emotion 
จ.320  จิตวิทยาสังคม      3 (3-0-6) 
PY320 Social Psychology 
จ.330  พัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย     3 (3-0-6) 
PY330 Lifespan Development 
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จ.360  จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น    3 (3-0-6) 
PY360 Introduction to Counseling Psychology 

หมายเหตุ ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือกที่นักศึกษาไม่ได้เลือกศึกษานั้น สามารถเลือกเรียนเป็นวิชา
เลือกได้ 

2.2 วิชาเลือก   27 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาไม่น้อยกว่า 9 วิชา รวม 27 หน่วยกิต (ส าหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์
สอบใบประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ต้องลงทะเบียนรายวิชา จ.443) 

จ.212  จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
PY212 Cross-Cultural Psychology 

       จ.220 จิตวิทยาสังคมประกิต     3 (3-0-6) 
PY220 Psychology of Socialization 
จ.250  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน   3 (3-0-6) 
PY250 Psychology of Personality and Adjustment 
จ.251  สุขภาพจิต      3 (3-0-6) 
PY251 Mental Health 
จ.252  จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   3 (3-0-6) 
PY252 Psychology of Interpersonal Relations 
จ.253  ทักษะวิธีเรียน      3 (3-0-6) 
PY253 Study Skills Method 
จ.270  จิตวิทยาประยุกต์      3 (3-0-6) 
PY270 Applied Psychology 
จ.271  จิตวิทยาการศึกษา     3 (3-0-6) 
PY271 Educational Psychology 
จ.321  กระบวนการกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  3 (3-0-6) 
PY321 Group Process and Intergroup Relations 
จ.331  จิตวิทยาทารกและวัยเด็ก     3 (3-0-6) 
PY331 Infant and Child Psychology 
จ.332  จิตวิทยาวัยรุ่น      3 (3-0-6) 
PY332 Adolescent Psychology     
จ.333  จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่      3 (3-0-6) 
PY333 Adult Psychology 
จ.334  เด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ     3 (3-0-6) 
PY334 Exceptional Children 
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จ.340  จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
PY340 Introduction toClinical Psychology 
จ.341  จิตวิทยาชุมชน      3 (3-0-6) 
PY341 Community Psychology 
จ.342  การประเมินเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์   3 (2-3-4) 
PY342 Intelligence and Achievement Assessment 
จ.343  การประเมินบุคลิกภาพ     3 (2-3-4) 
PY343 Personality Assessment 
จ.344  การประเมินทางประสาทจิตวิทยา    3 (2-3-4) 
PY344 Neuropsychological Assessment 
จ.345  จิตบ าบัด      3 (3-0-6) 
PY345 Psychotherapy 
จ.346  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์    3 (3-0-6) 
PY346 Behavior Modification 
จ.347  จิตวิทยาการเสพติด     3 (3-0-6) 
PY347 Psychology of Addiction 
จ.348  นิติจิตวิทยาเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
PY348 Introduction to Forensic Psychology 
จ.361  ทักษะและกระบวนการปรึกษา    3 (3-0-6) 
PY361 Skills and Process in Counseling 
จ.362  การปรึกษาแบบกลุ่ม     3 (3-0-6) 
PY362 Group Counseling 
จ.363  การปรึกษาเชิงอาชีพ     3 (3-0-6) 
PY363 Career Counseling  
จ.370  จิตวิทยาสุขภาพเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
PY370 Introduction to Health Psychology 
จ.371  จิตวิทยาสื่อ      3 (3-0-6) 
PY371 Media Psychology 
จ.372  จิตวิทยาผู้บริโภค      3 (3-0-6) 
PY372 Consumer Psychology 
จ.373  การบ าบัดโดยการแสดงออก    3 (3-0-6) 
PY373 Expressive Therapy 
จ.374  จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม     3 (3-0-6) 
PY374 Environmental Psychology 
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จ.380  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    3 (3-0-6) 
PY380 Industrial and Organizational Psychology 
จ.381  จิตวิทยาบุคลากร      3 (3-0-6) 
PY381 Personnel Psychology 
จ.382  แรงจูงใจในการท างาน     3 (3-0-6) 
PY382 Motivation at Work 
จ.383  จิตวิทยาองค์การ      3 (3-0-6) 
PY383 Organizational Psychology 
จ.384  แรงงานสัมพันธ์      3 (3-0-6) 
PY384 Labour Relations 
จ.390  การอ่านงานด้านจิตวิทยา     3 (3-0-6) 
PY390 Reading in Psychology 
จ.420  จิตวิทยาสังคมประยุกต์     3 (3-0-6) 
PY420 Applied Social Psychology    
จ.421  จิตวิทยาสังคมประยุกต์ขั้นสูง    3 (3-0-6) 
PY421 Advanced Applied Social Psychology 
จ.440  จิตเภสัชศาสตร์      3 (3-0-6) 
PY440 Psychopharmachology 
จ.441  การวินิจฉัยเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ    3 (2-3-4) 
PY441 Exceptional Children Diagnosis 
จ.442  การกระตุ้นพัฒนาการ     3 (2-3-4) 
PY442 Early Stimulation 
จ.443  การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก 4 (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
PY443 Clinical Practicum 
จ.444  การวินิจฉัยทางจิตวิทยา     3 (2-3-4) 
PY444 Psychodiagnosis 
จ.460  การปรึกษาคู่และครอบครัว    3 (3-0-6) 
PY460 Couple and Family Counseling 
จ.461  จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ    3 (2-3-4) 
PY461 Practicum in Counseling Psychology 
จ.480  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6) 
PY480 Psychology in Human Resource Development 
จ.481  จิตวิทยาการเป็นผู้น า     3 (3-0-6) 
PY481 Psychology of Leadership 
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จ.482  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลสะท้อนกลับ 3 (2-3-4) 
PY482 Performance Appraisal and Feedback 
จ.483  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ   3 (3-0-6) 
PY483 Behavioral Modification in Organization    
จ.490  การวิจัยรายบุคคล     4 (0-6-6) 
PY490 Individual Research 

2.3 วิชาบังคับนอกสาขา  18 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ได้รายวิชาดังต่อไปนี้  รวม 18 หน่วยกิต 
 ส.218   สถิติส าหรับจิตวิทยา 1     3 (3-0-6) 
 ST218  Statistics for Psychology 1 
 ส.319    สถิติส าหรับจิตวิทยา 2     3 (3-0-6) 
 ST319  Statistics for Psychology 2 
 ส.457   ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6) 
 ST457  Research Methodology in Social Sciences 
 อ.211   การฟัง-พูด      3 (3-0-6)
 EG211   Listening-Speaking 
 อ.221   การอ่านเรื่องวิพากษ์       3 (3-0-6) 
 EG221   Critical Reading 
 อ.231   การเขียนเชิงวิพากษ ์     3 (3-0-6) 
 EG231   Critical Writing 

2.4  วิชาโทหรือวิชาเลือก   18 หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ดังนี้ 
2.4.1 วิชาโท  18 หน่วยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ          

ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 หรือ 2.4.2 วิชาเลือก    18 หน่วยกิต 
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมไม่เกิน 4 สาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
3.  วิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรีจ านวน
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย 

นักศึกษาจะน าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ 
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  วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ 
มธ.100 – มธ. 156 

การศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโท 
นักศึกษาท่ีประสงค์จะศึกษาวิชาจิตวิทยาเป็นวิชาโทต้องศึกษาวิชาในสาขาวิชาจิตวิทยาไม่น้อยกว่า  18 

หน่วยกติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 1. ต้องศึกษาวิชา จ.200 จิตวิทยาทั่วไป และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับ C 
 2. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยา 2 รายวิชาดังต่อไปนี้ จ.212 และ จ.250 รวม 6 หน่วย
กิตโดยทุกวิชาต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า C 
 3. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยาอีกอย่างน้อย 9 หน่วยกิต 

การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาจิตวิทยา 
นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษาวิชาต่างๆตามหลักสูตรในสาขาวิชาจิตวิทยาได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  105 

หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญา 
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร 30 หน่วยกิต และสอบไล่ได้ ไม่ต่ ากว่า 

C ในรายวิชา จ.200 
4.  ได้ศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยาไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิตตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

4.1 ต้องศึกษารายวิชาที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ รวม 31 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า C ใน 
รายวิชา จ.201 จ.202 จ.203 จ.204 จ.205 จ.206 จ.207 จ.300 จ.400 และจ.401 

4.2 ต้องศึกษารายวิชาบังคับเลือกจากรายวิชาที่ก าหนดให้รวม 9 หน่วยกิต และต้องสอบไล่ได้ไม่ 
ต่ ากว่า Cโดยเลือกจากรายวิชาดังนี้ จ.211 จ.212 จ.320 จ.330 หรือจ.360 

4.3 ต้องสอบไล่ได้ในรายวิชา ส.218 และ ส.319  
4.4 ได้ศึกษาวิชาเลือกในสาขาจิตวิทยาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 

5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 15 
จ.200     จิตวิทยาทั่วไป 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 12 
จ.201     สรีรวิทยาของมนุษย์ 4 
วิชาบังคับเลือก จ.2xx 3 

รวม 19 
ปีการศึกษาที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
จ.202      การเรียนรู้และพฤติกรรม 3 
จ.203      สมองและพฤติกรรม 3 
จ.207      จิตวิทยาอปกติ 3 
ส.218     สถิติส าหรับจิตวิทยา 1 3 
อ.211      การฟัง-พูด 3 
วิชาบังคับเลือกจ.2xx 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
จ.204      ทฤษฎีบุคลิกภาพ 3 
จ.205      การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา 3 
จ.206      จรรยาบรรณวิชาชพีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 
อ.221      การอ่านเรื่องวิพากษ์ 3 
ส.319      สถิติส าหรับจิตวิทยา 2 3 
วิชาบังคับเลือก จ.2xx 3 
วิชาโท หรือ วิชาเลือก 3 

รวม 21 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
จ.300     จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา 3 
ส.457    ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 
วิชาเลือกจ.xxx 9 
วิชาโท หรือ วิชาเลือก 3 

รวม 18 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือกจ.xxx 9 
อ.231    การเขียนเชิงวิพากษ์ 3 
วิชาโท หรือ วิชาเลือก 3 
วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 18 
  

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต 
จ.400     จิตวิทยาการทดลอง 3 
จ.401     โครงการวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยา 3 
วิชาเลือก จ.xxx 6 
วิชาโท หรือ วิชาเลือก 3 

รวม 15 
ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วิชาเลือกจ.xxx 3 
วิชาโท หรือ วิชาเลือก 6 
วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 12 
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วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 
หมวดสังคมศาสตร์   
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ดูงานเป็นต้น โดย
นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good 
global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of 
various case studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to 
raise awareness or bring about change in an area of their interest.   
 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ     3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 
 การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคุณค่า
ร่วมเพ่ือสังคม 
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation. 
 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN,and the World  
 ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคล
ที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตส านึก
สากล (Global Mindset) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in 
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done 
through approaches, theories and principles of social science research via discussion and 
raising examples of situations or people interest. The purpose of this is to create the 
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a 
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global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader 
worldwide. 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม       3 (3-0-6) 
TU 102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัว
เมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับ
ประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่ างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
 Holistic health care, addressing the physical ,emotional ,social ,and spiritual needs 
,which is considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students 
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional 
security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. 
Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating 
the relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, 
performing arts and architecture.   
 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง      3 (3-0-6) 
TU108 Self-Development and Management 
 การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society.  
 
หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน       3 (3-0-6) 
TU 103 Life and Sustainability 
 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่า งพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการ
แปรเปลี่ยน  ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน    
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 This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world. Students will learn about the relationship between mankind 
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and 
development, and environmental constraints.Furthermore, an examination of social conflict 
and change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of 
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications. 
 
มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา          3 (3-0-6) 
TU107  Digital Skill and Problem Solving 
 ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสาร
ออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social 
and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability 
evaluation. Filtering and managing information systematically. Ethical digital usage and 
professional online communication. 
 
หมวดภาษา  
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development         
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an 
integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 
 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     3 (3-0-6) 
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing  
 การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน
การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิดและเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Development of critical thinking through quesitonning, analytical, synthetic and 
evaluation skills. Student learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic and 
strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply this methods to 
students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques. 
 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
TU 105 Communication Skills in English  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของ
นักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from vaiours disciplines related to students’ field of study. 
 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
TU 106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญและการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล 
องค์กร และสังคม 
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organizational and social levels. 
 
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 
ท.201 การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน                                   3 (3-0-6)  
TH 201 Writing Proficiency Development                    

ความรู้เกี่ยวกับการเขียน การจัดล าดับความคิด การถ่ายทอดความคิด  และการฝึกทักษะการเขียน
เบื้องต้น 

Knowledge relating to writing, the alignment of ideas, the communication of ideas; and 
practice of basic writing skills. 
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ท.202 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน                     3 (3-0-6) 
TH 202 Reading Proficiency Development                     

ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่านสารประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการอ่าน และ
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

Knowledge relating to reading, development of reading proficiency for various types of 
messages, practice of reading skills and promotion of a reading culture. 
 
ท.203 การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น                              3 (3-0-6) 
TH 203 Basic Critical Reading                                   

ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์       
Knowledge relating to analytical and critical reading, practice of analytical and critical 

reading skills. 
 

มธ.112  มรดกโลกก่อนสมัยใหม่    3 (3-0-6) 
TU 112  Heritage of the Pre-modern World        
 ปัญหาและผลส าเร็จในการแก้ปัญหาที่ส าคัญในสังคมโลกก่อนสมัยใหม่ อันเป็นมรดกตกทอดมาสู่
สังคมโลกปัจจุบัน ทั้งในสถาบันศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 To study significant problems and solutions in the Pre-modern World Society, which 
have been passed on to various institutions, including those responsible for religion, intellect, 
culture, society, economics, and politics in the Present World Society. 
 

มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา   3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions  
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการด ารงชีวิต
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์
ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have 
influenced attitudes, morality, and ways of life.  To train learners to think analytically and 
critically towards certain phenomena in order that they can apply their knowledge and 
understanding to their own social situations. 
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มธ.115  มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม  3 (3-0-6) 
TU 115  Man and his Literary Creativity 
 เรื่องราวของมนุษย์ที่สะท้อนในผลงานสร้างสรรค์เชิงวรรณกรรมจากสื่อสิ่งพิมพ์  ภาพยนตร์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ และศรัทธาของผู้
สร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมโดยศึกษาเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมในเชิงความสัมพันธ์ที่มี
คุณค่าต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 To study anecdotal stories, reflected through creative literary works in the print 
media, films, electronic media and other modern media in order to compare the past and 
present world views regarding social values, beliefs as well as faiths of those artists and 
creators. To explore the association of people and those creative works in terms of their 
relationship with our ways of life today.  
 
มธ.116  มนุษย์กับศิลปะ: ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 3 (3-0-6) 
TU 116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts 
 ศิลปะ บทบาทและความสัมพันธ์ของศิลปะ กับพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษา
จากผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและพุทธิปัญญาของ
มนุษยชาติ ผู้เรียนจะได้ประจักษ์ในคุณค่าของศิลปะด้วยประสบการณ์ของตน ได้ตรึกตรองและซาบซึ้งในสุนทรี
ยรส จากผลงานศิลปกรรมแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดรสนิยม ความชื่นชม และความส านึกในคุณค่าของผลงาน
ศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของศิลปะต่อค่านิยมและการด ารงชีวิตของคนไทย  
 This course is a study of art in relation to its function and the development of 
people, society and environment by focusing on various creative works, such as visual arts, 
music and performing arts, depicting the culture and perception of mankind. The course also 
aims to instill learners with real awareness of art values through personal experience, and also 
the appreciation of the aesthetic values of creative works. An emphasis is placed upon the 
influence of art on Thai values and the Thai way of life.  
 
มธ.117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 3 (3-0-6) 
TU 117  Development of the Modern World 
 พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1500 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพ้ืนฐานแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่ 
 To study the development of world societies from 1500 A.D. to the present.  An 
emphasis is placed upon the relationship of economy, political system, administration, 
society, culture, science and technology, leading to modern world changes. 
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มธ.121 มนุษย์กับสังคม 3 (3-0-6) 
TU 121  Man and Society 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลง 
และวิวัฒนาการของสังคมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และปัจจัยส าคัญอ่ืน ๆ 
วิเคราะห์สังคมแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสังคม และความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจริยธรรม จิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล 
 To study general characteristics of human societies, elements of social structures and 
procedures, social changes and evolution resulting from such factors as environment, and 
technology, etc. To analyze various kinds of societies to find out the relationship among 
elements within each society, and the relationship between society and environment.  To 
strengthen ethics and awareness on social responsibilities both in national and international 
levels. 
 
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
TU 122   Law in Everyday Life 
 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการ
พ้ืนฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะท่ีเชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้
พ้ืนฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของ
สิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้
และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน 
 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To 
equip learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are 
associated with citizens’ moral core. To provide basic knowledge in public law and private 
law, involving the issues of rights and duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the 
usage and interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily lives. 
 
มธ.124  สังคมกับเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
TU 124  Society and Economy 
 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้าน
สังคมศาสตร์ แล้วน าสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของ
ประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ 
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 To provide guidelines for the study and analysis of society and economy.  To analyze 
social and economic evolution in Thailand and worldwide.  To emphasize the influence of 
culture and institutions on the social and economic system. 
 
มธ.131  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3 (3-0-6) 
TU 131  Man and Physical Science 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่างๆ ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
โดยเน้นท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้นเช่น 
ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษาความรู้ทางเคมี
เพ่ือเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา  ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ เพ่ือ
ช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ด้วย   
 To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information, 
including their use in solving problems in everyday work.  
 To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on 
the content that can be applied to enhance the quality of life.  For example, the study of 
physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of 
chemistry to improve one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study 
of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as 
showed in the news media. 
 
มธ.142  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 (3-0-6) 
TU 142  Man and Biological Science   
 ธรรมชาติและก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม การสืบพันธุ์ พัฒนาการและความชรา
ของมนุษย์   การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม 
การแพทย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลกระทบทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
 To study the nature and origin of life, the evolution of life, genetics, reproduction 
and stages of human aging.  Applying knowledge of life sciences for the benefit of agriculture, 
industry, medicine and the environment as well as the study of the impact of biotechnology 
on human life. 
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มธ.143  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
 พ้ืนฐานด้านระบบนิเวศธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคม
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อประชากรมนุษย์ ระบบ
นิเวศธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตราย และภัยพิบัติ 
 Fundamentals of natural and man-made ecosystem, biogeochemical cycles, 
interaction between human society and global environment. Topics include the impacts of 
science and technology on human population, natural ecosystems, biodiversity, pollution, 
climate change, solid and hazardous waste and disaster 

 
มธ.151  คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                3 (3-0-6) 
TU151  General College Mathematics 
 (ไม่นับหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต ่09 ถึง 14,16,17) 
 เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้นของก าหนดการเชิงเส้น 
ตรรกวิทยา การค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 (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.155  สถิติพ้ืนฐาน  3 (3-0-6) 
TU155 Elementary Statistics 
 ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่ม   ทวินาม ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทาง
เดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียว การทดสอบไคก าลังสอง 
 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. 
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อซ.125 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน  3 (3-0-6) 
AS 125 Introduction to ASEAN 
 ประวัติของการก่อตั้ง และเป้าหมายของอาเซียนตลอดจนภาพรวมด้านสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อเบื้องต้นของประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียน 
 An Introduction the history and the aims of the establishment of ASEAN community. 
It includes the overview of ASEAN countries in social,political,economic,cultural and 
ideological aspects. 
 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาจีน  (Chinese)            
จน.171  ภาษาจีน 1               3 (3-0-6) 
CH171 Chinese 1 
 ทักษะพ้ืนฐานภาษาจีนด้านการออกเสียง วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างประโยค ตลอดจนวง
ศัพท์ประมาณ 450 ค า  
  Basic skills of Chinese language including phonetics, Chinese characters, grammar 
and a vocabulary of 450 words.   
 

จน.172 ภาษาจีน 2        3 (3-0-6) 
CH172 Chinese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จน.171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
        รูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น ค าศัพท์ภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นจาก จน.171 อีกไม่น้อยกว่า 450 ค า  
Prerequisite: have earned credits of CH171, pass the screening test or with approval from the 
lecturer 
                  A continuation of CH171 with more complex sentences and a vocabulary of 450 
more words.   
 
ภาษาฝรั่งเศส  (French) 
ฝ.070  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น        3 (2-3-4) 
FR070  Elementary French ไม่นับหน่วยกิต 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาฝรั่งเศส 
หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย (ไม่นับหน่วยกิต) 
   การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสื่อสารในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
ครอบครัว และบุคคลที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 



มคอ.2 

 

 34 

 Prerequisite: For students with no prior background in French, taking French as a major or 
minor, or students receiving permission from the lecturer (non-credit). 
                 Listening, speaking, reading and writing for communication in contexts and settings 
relating to oneself, the family and persons in daily life.  (Lecture and practice 6  hours per 
week) 
 
ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1        3 (2-3-4) 
FR171 French 1 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่าน ฝ.070 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (กรณีของนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาฝรั่งเศส) หรือ
ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
และสอบถามข้อมูลโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
Prerequisite: have earned credits of FR070   Elementary French (for students without French 
background) or with approval from the lecturer. 
              Listening, speaking, reading and writing in contexts and settings relating to 
communication for information exchange and inquiry, with a focus on interaction with others.  
(Lecture and practice 6 hours per week) 
 
ฝ.172 ภาษาฝรั่งเศส 2        3 (2-3-4) 
FR172  French 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ฝ.171 ภาษาฝรั่งเศส 1 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น การบรรยาย
อารมณ์ความรู้สึก ในบริบทและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยเน้นระดับการสื่อสารโต้ตอบอย่าง
คล่องแคล่ว (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
Prerequisite: have earned credits of FR171 French 1 or with approval from the lecturer. 
 Listening, speaking, reading and writing for communication and exchange of 
information and ideas and describing emotions in contexts and settings relating to daily life 
with a focus on fluency in communication and response.  (Lecture and practice 6  hours per 
week) 
 
ภาษาญี่ปุ่น  (Japanese) 
ญ.171  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 1               3 (3-0-6)  
JP171   Japanese for Beginners 1        
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 ศัพท์ประมาณ 500 ค า และอักษรคันจิในชีวิตประจ าวันประมาณ 80 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษาญี่ปุ่นขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 
      To know approximately 5 0 0  words and 8 0  kanji letters, to develop the four basic 
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life. 
 
ญ.172  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับผู้เริ่มต้น 2               3 (3-0-6)   
JP172   Japanese for Beginners 2                           
   
วิชาบังคับก่อน : สอบได้  ญ.171 หรือได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย 
 ศัพท์ประมาณ 700 ค า และอักษรคันจิในชีวิตประจ าวันประมาณ 100 ตัว ทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนในการสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจ าวัน 
Prerequisite : have earned credits of JP171 or approval from the lecturer 
         To know approximately 700  words and 100  kanji letters, to develop the four basic 
skills listening, speaking, reading, and writing used in Japanese everyday life. 
 
ภาษารัสเซีย  (Russian)  
รซ.171 ภาษารัสเซีย 1        3 (2-3-4) 
RS171  Russian 1 
 ศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญของภาษารัสเซียโดยอาศัยการฝึกทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ในระดับต้นให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยเน้นการออกเสียงและแนะน าหลักไวยากรณ์ (บรรยายและฝึกฝน 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 To understand the four basic skills--listening, speaking, reading, and writing-- at the 
beginner’s level with an emphasis on phonetics and the introduction of fundamental 
grammatical  structures. (Lecture and practice 6 hours per week) 
 
รซ.172  ภาษารัสเซีย 2        3 (2-3-4) 
RS172  Russian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รซ. 171  
 ฝึกทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับสูงขึ้น  ในระดับนี้นักศึกษาจะสามารถใช้ภาษา
ง่ายๆ ในชีวิตประวันได้ (บรรยายและฝึกฝน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
Pre-requisite: have earned credits of RS171 
 This course aims to further develop students’ skills--speaking, listening, reading, and 
writing-- at a more advanced level. In this course, students are expected to be able to 
communicate in Russian in everyday situations. (Lecture and practice 6 hours per week) 
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ภาษาเยอรมัน  (German) 
ย.171 ภาษาเยอรมัน 1                   3 (3-0-6) 
GR171 German 1 
             ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น ศัพท์
และส านวนภาษาเยอรมันระดับต้นส าหรับผู้เริ่มเรียน การใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์ประจ าวันง่ายๆ 
             Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. 
Vocabulary and expressions for beginners. Simple everyday conversations. 
 
ย.172 ภาษาเยอรมัน 2                      3 (3-0-6) 
GR172  German 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ย. 171 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 
             ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเยอรมันเบื้องต้น ไวยากรณ์เยอรมันเบื้องต้น ศัพท์
และส านวนภาษาเยอรมันระดับต้นส าหรับผู้เริ่มเรียนในระดับที่สูงขึ้น การใช้ภาษา เยอรมันในสถานการณ์
ประจ าวันง่ายๆ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของชาวเยอรมัน 
Prerequisite:  have earned credits of  GR1 7 1  or Placement Test or approved by German 
Department 
         Basic skills in listening, speaking, reading and writing German. Basic German grammar. 
Vocabulary and expressions for beginners in the higher level. Simple everyday conversations. 
Basic knowledge of lifestyles and attitude of the Germans. 
 
ย.111  ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1             3 (3-0-6) 
GR111 Fundamental German 1 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 172  หรือสอบผ่านภาษาเยอรมันระดับมัธยมปลาย หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 
 ไวยากรณ์ พ้ืนฐานและโครงสร้างภาษา เยอรมัน ศัพท์ที่ ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ ไม่ซับซ้อน การเขียนประโยคและย่อหน้าขนาดสั้นที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ ์
Prerequisite: have earned credits of GR1 7 2  or a pass in German final exam from secondary 
school or Permission of the Department 
 Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for 
everyday life. Everyday conversations. Reading short and non-complex texts. Writing 
grammatically correct sentences and short paragraphs. 
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ย.112 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2               3 (3-0-6) 
GR 112  Fundamental German 2 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ย. 111 หรือผ่านการทดสอบ หรือได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา 
 ไวยากรณ์พ้ืนฐาน  และโครงสร้างภาษาเยอรมัน   ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาตาม
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านตัวบทขนาดสั้นที่ซับซ้อนขึ้น  การเขียนประโยคและย่อหน้าที่ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และมีวงศัพท์มากข้ึน 
Prerequisite: have earned credits of GR1 1 1  or  Placement Test or Permission of the 
Department 
 Fundamental grammar and structure of the German language. Vocabulary for 
everyday life. Conversations in different situations. Reading more complex short texts. Writing 
grammatically correct sentences and paragraphs using a wider range of vocabulary. 
 
ภาษาสเปน  (Spanish) 
สป.171 ภาษาสเปน 1        3 (2-3-4) 
SP171 Spanish I 
 การอ่านออกเสียง หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เน้นค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้างประโยคง่ายๆ ได้  
 Pronunciation, basic grammatical structure, and lexical items used in daily life in 
order to develop the four communication skills of listening, speaking, reading, and writing. An 
emphasis on the patterns of simple sentences. 
 
สป.172 ภาษาสเปน 2        3 (2-3-4) 
SP172 Spanish II  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา สป. 171 
 หลักไวยากรณ์และการใช้ภาษาสเปนระดับพ้ืนฐานต่อจากภาษาสเปน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพือ่ให้สื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถสร้างประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น  
Pre-requisite:  have earned credits of  SP171  
 Basic grammatical structure from SP 171 in order to develop the four communication 
skills of listening, speaking, reading, and writing and to be able to use the Spanish language for 
daily-life communication. An emphasis on the patterns of more complex sentences. 
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ภาษาเกาหลี  (Korean)      
อซ.171 ภาษาเกาหลี 1        3 (3-0-6) 
AS171 Korean  1 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เกาหลี 
 Introduction to elementary Korean language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Korean language 
 
อซ.172 ภาษาเกาหลี 2        3 (3-0-6) 
AS172 Korean  2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 171   หรือ  กล.171 
 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเกาหลี 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS171  or  KO171 
 Studying elementary Korean language in continuation from Korean 1 to acquire basic 
usage skills of the language in daily life. 
 
ภาษาเขมร  (Khmer) 
อซ.173 ภาษาเขมร  1        3 (3-0-6) 
AS173 Khmer 1 
           ภาษาเขมรเบื้องต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร 
 Introduction to elementary Khmer language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Khmer language 
 
อซ.174 ภาษาเขมร 2        3 (3-0-6) 
AS174  Khmer 2    
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 173 
           ภาษาเขมรเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเขมร 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS173 
 Studying elementary Khmer language in continuation from Khmer 1  to acquire basic 
usage skills of the language in daily life. 
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ภาษาพม่า  (Burmese) 
อซ.175 ภาษาพม่า 1        3 (3-0-6) 
AS175 Burmese 1 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพื้นฐานของภาษาพม่า 
 Introduction to elementary Burmese language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Burmese language 
 
อซ.176 ภาษาพม่า 2        3 (3-0-6) 
AS176 Burmese 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 175 
 ภาษาพม่าเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาพม่า 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 Pre-requisite:  have earned credits of AS175 
 Studying elementary Burmese language in continuation from Burmese 1  to acquire 
basic usage skills of the language in daily life 
 
ภาษามลายู  (Malay)  
อซ.177 ภาษามลายู 1         3 (3-0-6)  
AS177 Malay  1 
 ภาษามลายูเบื้องต้นเพื่อสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษามลายู 
 Introduction to elementary Malay language to provide usage skills to listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Malay language 
 
อซ.178 ภาษามลายู 2         3 (3-0-6) 
AS178 Malay 2 
 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 177 
  ภาษามลายูเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS177 
 Studying elementary Malay language in continuation from Malay 1   to acquire basic 
usage skills of the language in daily life 
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ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) 
อซ.179 ภาษาเวียดนาม 1       3 (3-0-6) 
AS179 Vietnamese I      
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
เวียดนาม 
 Introduction to elementary Vietnamese language to provide usage skill listening, 
speaking,  reading, writing and fundamental structures of Vietnamese language 
 
อซ.180 ภาษาเวียดนาม 2       3 (3-0-6)  
AS180 Vietnamese 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 179 
 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS179 
 Studying elementary Vietnamese language in continuation from Vietnamese 1  to 
acquire basic usage skills of the language in daily life 
 
ภาษาลาว  (Lao) 
อซ.181 ภาษาลาว 1        3 (3-0-6) 
AS181  Lao I 
 ภาษาลาวเบื้องต้น เพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาลาว 
 Introduction to elementary Lao language to provide usage skill listening, speaking, 
reading, writing and fundamental structures of Lao language 
 
อซ.182 ภาษาลาว 2        3 (3-0-6) 
AS182  Lao 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 181 
 ภาษาลาวเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาลาว 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite:  have earned credits of AS181     
 Studying elementary Lao language in continuation from Lao 1  to acquire basic usage  
skills  of the language in daily life 
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ภาษาอินโดนีเซีย  (Indonesian) 
อซ.183 ภาษาอินโดนีเซีย 1       3 (3-0-6) 
AS183 Indonesian I 
 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นเพ่ือสร้างทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และโครงสร้างพ้ืนฐานของภาษา
อินโดนิเซีย 
 Introduction to elementary Indonesian language to provide usage skill listening, 
speaking, reading, writing and fundamental structures of Indonesian language 
 
อซ.184 ภาษาอินโดนีเซีย 2           3 (3-0-6)  
AS184 Indonesian 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา อซ. 183 
 ภาษาอินโดนิเซียเบื้องต้นต่อเนื่องจากภาษาอินโดนิเซีย 1 เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
Pre-requisite: have earned credits of AS183 
 Studying elementary Indonesian language in continuation from Indonesian 1   to 
acquire basic usage skills of the language in daily life 
 
วิชาเฉพาะ 
วิชาบังคับ 
จ.200  จิตวิทยาทั่วไป       3 (3-0-6) 
PY200 General Psychology 
  แนวคิดต่าง ๆ ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่  พ้ืนฐานทาง
ชีววิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ การรู้คิด พัฒนาการของมนุษย์ อารมณ์และแรงจูงใจ บุคลิกภาพสังคมและความ
ผิดปกติทางจิต 

  Psychological concepts understanding human behavior such as biological 
foundations, perception, learning, cognition, human development, emotions and motivation, 
personality, society, and psychological disorders 
 
จ.201  สรีรวิทยาของมนุษย์      4 (4-0-8) 
PY201  Human Physiology 
  หน้าที่และการท างานของระบบต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและสมดุลของร่างกายได้แก่ ระบบ
ประสาท กล้ามเนื้อ ระบบเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์ ระบบย่อยอาหาร และระบบ
ขับถ่าย ศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงโครงสร้างของอวัยวะ 
  Study of functions and mechanisms of physiological systems influencing human 
behaviors and homeostasis such as the nervous system, muscles, blood circulation system, 
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endocrine system, respiratory system, reproductive system, digestive system and urinary 
system from cells to organ systems 
 

จ.202  การเรียนรู้และพฤติกรรม      3 (3-0-6) 
PY202 Learning and Behavior 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

  ความหมายของการเรียนรู้ ชนิดของการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติด้วยหลักการการ
เรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์หลักของการเรียนรู้ 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 

Meaning and kinds of learning, theories of Learning, practicing learning 
principles with computer programs, and the application of learning principles.     

 
จ.203  สมองและพฤติกรรม      3 (3-0-6) 
PY203  Brain and Behavior 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200และ จ.201 

  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและการท างานของระบบประสาทที่ศึกษาด้วยวิธีการทาง
ประสาทวิทยาศาสตร์เพ่ือเข้าใจการท างานของสมองต่อระบบรับสัมผัส การเคลื่อนไหว ความจ า การเรียนรู้ 
แรงจูงใจ และอารมณ์  

Prerequisite:  have earned credits of PY200 and PY201 
  Relationships between behaviors and the nervous system studied by 
neuroscience methodology to understand the functions of the brain on sensations, action and 
movement, memory, learning, motivation and emotion 
 

จ.204  ทฤษฎีบุคลิกภาพ      3 (3-0-6) 
PY204 Theories of Personality 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

  แก่นแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพมนุษย์ประวัติการก่อตั้งทฤษฎี วิเคราะห์
ความคิดและผลงานของนักจิตวิทยาคนส าคัญ ส ารวจปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมรวมถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ มี
อิทธิพลพัฒนาการทฤษฎีบุคลิกภาพ ตลอดจนการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้  

Prerequisite:  have earned credits of PY200 

  The core of psychological theories related to human personality, history of the 
theoretical development, analysis of the ideas and works of prominent psychologists, and exploring 
the sociological, cultural, and individual factors that impact the uniqueness of the development of 
personality theories, along with the implications of the theories in daily life. 
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จ.205  การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา    3 (3-0-6) 
PY205 Psychological Measurement and Assessment 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200  และ ส.218   

  หลักการทดสอบทางจิตวิทยา เกณฑ์มาตรฐานหลักการประเมินผลและการตีความหมาย
คะแนนที่ได้รับจากการทดสอบ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาองค์ประกอบที่
ส าคัญของคุณภาพของแบบทดสอบ และตัวอย่างของแบบทดสอบชนิดต่างๆ ที่ส าคัญ 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 and ST218 
  This course analyzes the principles of psychological testing, norms, assessment 
principles and interpretations of test scores, sources of information related to tests and 
various tools for testing in psychology, the necessary qualities of such tests with examples of 
various kinds of tests. 
 
จ.206  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   3 (3-0-6) 
PY206  Professional Ethics and Laws 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา  
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Duty, responsibility, ethics, and laws that relate to the psychological practicum.   
 

จ.207  จิตวิทยาอปกติ       3 (3-0-6) 
PY207 Abnormal Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับอาการผิดปกติทางจิต ส ารวจและวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด
อาการผิดปกติทางจิต รวมถึงกลุ่มโรคทางจิตเวชที่ส าคัญในปัจจุบัน และแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  History of psychological disorders, exploration and analysis of the causes of 
psychological disorders including recent mental disorders and treatments for disorders.  
 
จ.300  จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา     3 (3-0-6) 
PY300 Cognitive Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.203 
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  กระบวนการคิดในระบบการรับรู้ การใส่ใจ ความจ า การเก็บและใช้องค์ความรู้ การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจและประเมิน การใช้เหตุผล ภาษา ความฉลาด และสติส านึก โดยเน้นความเข้าใจทฤษฎีและ
แบบจ าลองทางการคิด รวมถึงการอธิบายกระบวนการคิดด้วยผลการวิจัยต่างๆ 
Prerequisite:  have earned credits of PY203 
  Cognitive processes including perception, attention, memory, knowledge, 
problem solving, decision making and judgment, reasoning, language, intelligence, and 
consciousness, with emphasis on theories and models of cognition based on empirical 
research findings. 
 
จ.400  จิตวิทยาการทดลอง      3 (3-0-6) 
PY400 Experimental Psychology  
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ จ.300 และ ส.319 
เงื่อนไขรายวิชา: ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น และต้องทะเบียนพร้อมกับวิชา จ.401   
  หลักการและที่มาของการวิจัยทางจิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาต่างๆ โดยเน้นศึกษา
กระบวนการวิจัยเชิงการทดลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีการทางสถิติ 
Prerequisite:  have earned credits of PY300 and ST319 
  Principles and origin of psychological research. Various research methods in 
psychology with an emphasis on experimental methods and statistical analysis. 
 
จ.401  โครงการวิจัยเชิงทดลองเชิงจิตวิทยา    3 (0-6-3) 
PY401  Experimental Research Project in Psychology 
เงื่อนไขรายวิชา:ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น และต้องลงทะเบียนพร้อมกับวิชา จ.400 
  การฝึกปฏิบัติทางการทดลองเชิงจิตวิทยาทั้งกระบวนการการตั้งสมมติฐาน การก าหนดและ
ควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือทดลอง การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ผล การ
เขียนรายงานผลการทดลอง และการน าเสนองานวิจัย 

Course condition: for fourth year student only and co-requisite with PY400  
Psychological experiment in practice. The research process includes hypothesis 

formulation, limiting variables, control, materials, data collection, data analysis, report writing, 
and presentation. 
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วิชาบังคับเลือก 
จ.210  การรับสัมผัสและการรับรู้      3 (3-0-6) 
PY210  Sensation and Perception 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

  โครงสร้างของอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ และการท างานของระบบประสาทที่ท าให้เกิดการรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการรับสัมผั ส ควบคู่กับการใช้
ทฤษฎีการรับรู้ที่อธิบายการรับรู้รูปร่าง ขนาด สี ความลึก การเคลื่อนไหว เสียง กลิ่น รส และสัมผัส 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Study of structures of sensory organs and functions of the nervous system that 
create perception through five sense modalities such as vision, audition, olfaction, gustation 
and somatosense, accompanied with perception theories explaining perception of shape, size, 
color, depth, movement, sound, smell, taste and touch 

 

จ.211  แรงจูงใจและอารมณ์      3 (3-0-6) 
PY211 Motivation and Emotion 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

  บทบาททางสรีรวิทยา สัญชาตญาณ การเรียนรู้ และการรู้คิดที่มีผลต่อแรงจูงใจและอารมณ์ 
ตลอดจนทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่มีผลต่อแรงจูงใจและอารมณ์ซึ่งใช้ในการอธิบายการเกิดพฤติกรรม 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  This course involves the roles of physiology, instinct, learning, and cognition in 
motivation and emotion as well as the theories of motivation and emotion in explanation of 
behavior. 
 

จ.320  จิตวิทยาสังคม       3 (3-0-6) 
PY320  Social Psychology 
  ตัวแปรทางสังคมที่มีผลต่อสภาวะทางจิต และพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งตัวตน การรับรู้ทางสังคม 
การรู้คิดทางสังคม เจตคติ การคล้อยตาม อิทธิพลทางสังคม ความรัก ความสัมพันธ์ การช่วยเหลือ ความก้าวร้าว 
อคติ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และอิทธิพลของกลุ่ม 

Social variables influencing human mental states and behavior including the 
self, social perception, social cognition, attitudes, conformity, social influences, love, 
relationships, helping behavior, aggression, prejudice, intergroup relations and group influence 
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จ.330  พัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย      3 (3-0-6) 
PY330 Lifespan Development 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  พัฒนาการของมนุษย์ใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์และการรู้คิด โดยเน้นพัฒนาการทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่จุดปฏิสนธิจนถึงจุดจบของชีวิต 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Human development in four dimensions, including physical, social, emotional, 
and cognitive dimensions, with focus on development across the lifespan, from conception to 
death. 

 
จ.360  จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น     3 (3-0-6) 
PY360 Introduction to Counseling Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  แนวคิดหลักการและวิธีการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้ให้
การปรึกษา รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและทักษะพ้ืนฐานที่ใช้ในการปรึกษา จรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรึกษา 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 

 Basic principles and methods in psychological counseling, the roles, duty, and 
characteristics of a counselor. Also included are theories, processes and basic skills, and ethics in 
providing counseling,    
 
วิชาเลือก 
จ.212  จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม      3 (3-0-6) 
PY212 Cross – Cultural Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  ประเด็นต่าง ๆ ทางจิตวิทยาได้แก่พัฒนาการ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู้ อารมณ์ การรู้คิด
พฤติกรรมและสภาพผิดปกติทางจิตของปัจเจกชนในสังคมหรือวัฒนธรรมต่างๆ โดยเน้นความเป็นสากล 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
                Issues in psychology including development, personality, motivation, perception, 
emotion, cognitive behavior, and abnormal psychology of individuals in different societies and 
cultures, with focus on the extent to which issues are universal or culturally specific. 
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จ.220  จิตวิทยาสังคมประกิต      3 (3-0-6) 
PY220  Psychology of Socialization 
  พัฒนาการทางสังคมตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งช่วงสุดท้ ายของชีวิต 
บรรทัดฐานทางสังคม และการจัดระเบียบทางสังคมท่ีมีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ 

Human lifespan social development from birth to death, social norms and 
social order affecting human development 
 

จ.250  จติวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน    3 (3-0-6) 
PY250 Psychology of Personality and Adjustment 
   ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาและทฤษฎีทางจิตวิทยาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ หลัก
จิตวิทยาที่ใช้ในการท าความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การปรับตนด้านส่วนตัวและทางสังคมในชีวิตประจ าวัน 

  Fundamental knowledge of psychology and theories of personality psychology, 
personality assessment, psychological principles for understanding self and others, personal 
and social adjustment in everyday life. 
 

จ.251  สุขภาพจิต       3 (3-0-6) 
PY251  Mental Health 
  ความเป็นมาของการศึกษาสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต การแก้ไขและป้องกัน
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิต 

  Historical review of the mental research and attitude toward mental health, 
factors relating to mental health, treatment for mental health problems and their prevention 
as well as means of promotion of good mental health. 
 

จ.252  จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    3 (3-0-6) 
PY252 Psychology of Interpersonal Relations 
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม เน้นพ้ืนฐานการแสดงออกของบุคคลในสังคมผ่านแนวคิด
ทางจิตวิทยา การเข้าใจตนเองและบุคคลอ่ืน การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ผู้อ่ืน แรงดึงดูดใจ
ระหว่างบุคคล ตลอดจนการใช้หลักจิตวิทยาในการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกทั้งเชิงบวกและลบที่เกิดใน
ความสัมพันธ์ และในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนได้ เพ่ือให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

  Study of interpersonal relationship emphasizes overt behaviors of individuals in 
societies. The topics include psychological perspectives, understanding of self and others, 
individual differences, interpersonal perception, interpersonal attraction and other 
psychological principles to understand both positive and negative emotions in relations and to 
deal with interpersonal conflict in order to build appropriate relationships 
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จ.253  ทักษะวิธีเรียน       3 (2-3-4) 
PY253 Study Skills Method  
  ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา แรงจูงใจในการเรียน การ
รู้จักบังคับตนเอง การจดและย่อค าบรรยาย เทคนิคการอ่านหนังสือ การใช้ห้องสมุด การเขียนรายงานทางวิชาการ 
การเตรียมตัวสอบ และการคลายความวิตกกังวลที่เกิดจากการสอบ 

  Theories and training of effective study skills, including time management, 
motivation stimulation, self-control, taking notes and abbreviating lecture notes, reading 
techniques, library usage, writing academic reports, preparation for exams and anxiety reduction 
techniques after exams. 

 

จ.270  จิตวิทยาประยุกต์      3 (3-0-6)  
PY270 Applied Psychology 
  หลักและแนวคิดทางจิตวิทยา การท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การประยุกต์หลักจิตวิทยา
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ การศึกษา การท างาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริโภค สิ่งแวดล้อม การให้การปรึกษา 
และทางคลินิก 
  The theories and psychological concepts in understanding human behavior 
along with applying psychological knowledge in many fields of daily life such as education, 
work, human resource management, consumer behavior, environment, counseling, and clinical 
practice.  
 
จ.271  จิตวิทยาการศึกษา      3 (3-0-6) 
PY271  Educational Psychology 
  หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในระบบการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดและการ
ประเมินผลทางการศึกษา ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคลและสติปัญญาที่มีผลต่อการเรียนรู้ 

  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. 
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จ.321  กระบวนการกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม   3 (3-0-6) 
PY321  Group Process and Intergroup Relations 
วิชาบังคับก่อน  : สอบได้ จ.320 
  มุมมองทางจิตวิทยาต่อกลุ่ม และกระบวนการกลุ่ม ในประเด็นการก่อเกิด พลวัต ความเหนียว
แน่น ขนาดและสถานะของกลุ่ม ความขัดแย้ง ภาวะผู้น าภายในกลุ่ม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม การเหมา
รวม การรับรู้ อคติ การกีดกัน ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม อัตลักษณ์ทางสังคม 
Prerequisite:  have earned credits of PY320 
  Psychological perspectives cus on group processes and intergroup relations. 
The topics include group formation, dynamics, cohesiveness, size, status, intragroup conflict 
and leadership, stereotype, perception, prejudice, discrimination, intergroup conflict, and 
social identity. 
 
จ.331  จิตวิทยาทารกและวัยเด็ก      3 (3-0-6) 
PY331 Infant and Child Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ. 200 
  พัฒนาการของมนุษย์ใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์และการรู้คิด โดยเน้นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการและการปรับตัวของทารกและเด็ก 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Human development in four dimensions including physical, social, emotional, 
and cognitive dimensions, with focus on factors that influence development and adjustment 
in infancy and childhood. 

 

จ.332  จิตวิทยาวัยรุ่น       3 (3-0-6) 
PY332 Adolescent Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  พัฒนาการของมนุษย์ใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์และการรู้คิด โดยเน้นปัญหาและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัยรุ่น ได้แก่ ปัญหาทางเพศ การใช้สารเสพติด การกระท าผิดของเยาวชน และการปรับตัวของ
วัยรุ่นกับครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน สังคมและอาชีพ 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  This course deals with human development in four aspects, viz. physical social, 
emotional, and cognitive. Emphasis is on problems and factors in adolescent behavior such as 
sexual problems, drug addiction, delinquency, and the adjustment of adolescents in family, 
school, society and occupation. 
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จ.333  จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่      3 (3-0-6) 
PY333 Adult Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  พัฒนาการของมนุษย์ใน 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์และการรู้คิดโดยเน้นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพัฒนาการรวมทั้งปัญหาและวิธีป้องกันของแต่ละบุคคล ในช่วงวัยผู้ใหญ่ 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  This course deals with human development in four aspects, viz. physical social, 
emotional, and cognitive. Emphasis is on problems and factors in adolescent behavior such as 
sexual problems, drug addiction, delinquency, and the adjustment of adolescents in family, 
school, society and occupation. 
 

จ.334  เด็กที่มีลักษณะพิเศษ      3 (3-0-6) 
PY334 Exceptional Children 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.330 หรือ จ.331 

  ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษ ลักษณะของเด็กพิเศษ ได้แก่  เด็กที่มีความบกพร่องต่างๆ 
ทางร่างกาย   การได้ยิน  การเห็น การเคลื่อนไหว  เด็กเป็นโรคทางระบบประสาทบางชนิด  เด็กท่ีมีเชาวน์
ปัญญาบกพร่อง  เด็กท่ีมีสติปัญญาเด่นเป็นพิเศษ โดยเน้นศึกษาสาเหตุทางด้านจิตวิทยา การวินิจฉัย และการ
ปฏิบัติต่อเด็กเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
Prerequisite:  have earned credits of PY330 or PY331 
  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.340  จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
PY340 Introduction to Clinical Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.207 
  ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาคลินิก ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ บทบาทของวิทยาศาสตร์ แนวความคิดทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การ
ประเมิน การวินิจฉัย การบ าบัดรักษา ประเด็นความท้าทาย ทิศทางการเตรียมตัวเพ่ือการศึกษาต่อ และฝึกอบรม
ด้านจิตวิทยาคลินิก 
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Prerequisite: have earned credits of PY207 
  Fundamental knowledge of the clinical psychology profession, the history of 
the clinical psychology profession in Thailand and overseas, the role of science and the main 
psychology paradigms in research, psychological assessment, diagnosis, and treatment, 
challenges and controversies in the field of clinical psychology, education and training in 
clinical psychology  emphasizing postgraduate training. 

 
จ.341  จิตวิทยาชุมชน       3 (3-0-6) 
PY341  Community  Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เน้นความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมรอบตัว เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาในชุมชน ผ่านการออกแบบ การด าเนินการ และการประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในชุมชน 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Psychological theories that emphasize the relationship between human beings 
and  the surrounding environment in order to promote understanding and solve community 
problems by planning, implementing and evaluating projects to improve the health and well-
being of the community members. 
 
จ.342        การประเมินเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์                              3 (2-3-4) 
PY342        Intelligence and Achievement Assessment 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.205  
  การประเมินเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ในเด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
เชาวน์ปัญญาการรู้คิดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบของโครงสร้างการวัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
เชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ การด าเนินการทดสอบ การให้คะแนน การแปลผลแบบทดสอบ การเขียนรายงาน
ผลการทดสอบปัจจัยทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์การน าผลการทดสอบ
เชาวน์ปัญญาและผลสัมฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ  
Prerequisite:  have earned credits of PY205  
  Assessment of intelligence and achievement in adolescents and adults, and 
study of the historical and current theories of intelligence and cognitive functions, the 
psychometric constructs relevant to the measurement of intelligence and achievement, test 
administration, scoring, interpretation of test scores, preparation of written reports, 
multicultural issues related to the assessment of intelligence and achievement, and the 
clinical application of intelligence and achievement test results in various settings    



มคอ.2 

 

 52 

 
จ.343        การประเมินบุคลิกภาพ                                                3 (2-3-4) 
PY343       Personality Assessment 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.204 และ จ.205 
  การศึกษาภาคทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฏีพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพ แบบ
ประเมินที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการทางบุคลิกภาพและโรคทางจิตเวช วิธีการและเทคนิคในการน าแบบทดสอบ
ไปประยุกต์ใช้ 
Prerequisite:  have earned credits of PY204 and PY205 

A study of the fundamental theories used in personality assessment, in 
particular assessment of personality and it attendant psychological disorders, and the 
methods and techniques of applying such tests. 

 

จ.344  การประเมินทางประสาทจิตวิทยา     3 (2-3-4) 
PY344  Neuropsychological Assessment  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จ.342 และ จ.343 
  การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีพ้ืนฐานที่ใช้ในการพัฒนาแบบประเมินทาง
ประสาทจิตวิทยา กลุ่มอาการทางประสาทวิทยาและแบบประเมินที่มีความเกี่ยวข้องต่อการทดสอบทางด้าน
ประสาทจิตวิทยา วิธีการและเทคนิคในการน าแบบทดสอบไปประยุกต์ใช้    
Prerequisite:  have earned credits of PY342 and PY343 
  The study of theories and practices of fundamental theories for the 
development of neuropsychological assessments, neuropsychological symptoms and the 
assessments used for evaluation of the neuropsychology, methodologies and techniques of 
the assessment’s application. 
 
จ.345  จิตบ าบัด       3 (3-0-6) 
PY345 Psychotherapy 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.340 หรือ จ.360 

แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการบ าบัดแบบต่างๆ ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบ าบัดแบบ 
รายบุคคลกลุ่ม คู่สมรส และครอบครัว จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการท าจิตบ าบัด 
Prerequisite:  have earned credits of PY340 or PY360 
  Major approaches, theories, and techniques of psychotherapy for individuals, 
couples, and families. Ethical issues related to psychotherapy. 
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จ.346  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์     3 (3-0-6) 
PY346 Behavior Modification 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.202 และ จ.340 

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ส ารวจและวิเคราะห์กระบวนการที่ท าให้เกิด
พฤติกรรม และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีอยู่เดิม ศึกษาจรรยาบรรณของผู้ที่ท างานเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนลักษณะงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
Prerequisite:  have earned credits of PY202 and PY340 
  The concept and theories related to behavior. Explore and analyze the 
procedures that induce behaviors, and the methods to modify the existent behaviors, study 
the ethics of people who work in the area of behavior modification, and the characteristics of 
the current work in this field. 
 
จ.347  จิตวิทยาการเสพติด      3 (3-0-6) 
PY347  Psychology of Addiction   
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.203 

ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด ได้แก่ สารเสพติด แอลกอฮอล์ การพนันและปัญหา
พฤติกรรมการเสพติดอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต เกม การกิน การกักตุนเพศ ปัจจัยของการเสพติดที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านชีววิทยา สมอง จิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรม และผลกระทบของการเสพติดต่อสุขภาพ 
Prerequisite:  have earned credits of PY203 

The abnormality of addiction, e.g., substance, alcohol, gambling, and other 
addictive behaviors, which includes internet use, games, eating, and sex. The factors that lead 
to addiction involving biology, brain, psychology, society, and culture. And lastly, the impact 
of the addiction on health. 
 
จ.348  นิติจิตวิทยาเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
PY348  Introduction toForensic Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.204 และ จ.207 
  ความรู้ทางด้านจิตวิทยากับการท างานในระบบกฎหมาย บทบาทและลักษณะงานของนักนิติ
จิตวิทยา กระบวนการสืบพยาน ความสามารถในการต่อสู้คดีความในชั้นศาล ผู้ต้องหาที่มีอาการทางจิต การ
วิเคราะห์บุคลิกภาพ พฤติรรม และแรงจูงใจของผู้ก่อคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ ฆาตกรรม การ
สังหารหมู่ และการก่อการร้าย รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบจากการถูกท าร้ายที่เกิดข้ึนกับผู้เสียหายและสังคม 
Prerequisite:  have earned credits of PY204 and PY207 
  Application of psychological knowledge to the legal system. Study of the role 
and nature of a forensic psychologist, the psychology of investigation, the competency to 
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stand trial of mentally ill defendants. Analysis of personalities, behaviors, and motivation of 
defendants in crimes related to sexual assaults, murders, mass murder, and terrorism; 
including the study of the effect of crimes on victims and society. 
 

จ.361  ทักษะและกระบวนการปรึกษา     3 (2-3-4) 
PY361  Skills and Processes in Counseling 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.360 
  กระบวนการ ขั้นตอน และทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการปรึกษา การพัฒนาลักษณะผู้ช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ การฝึกทักษะเพ่ือใช้ในการปรึกษา 
Prerequisite:  have earned credits of PY360 
  Process, stages, and basic skills in counseling, developing characteristics of an 
effective helper, practicing skills in counseling. 

จ.362  การปรึกษาแบบกลุ่ม      3 (2-3-4) 
PY362  Group Counseling 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.360 
  ความรู้พื้นฐานในการปรึกษาแบบกลุ่ม กระบวนการของกลุ่ม พลวัตของกลุ่ม องค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคคลในกลุ่ม หลักการในการจัดกลุ่ม บทบาทของผู้น า และทักษะพื้นฐานใช้ในการ
ด าเนินการกลุ่ม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติกิจกรรมในการปรึกษาแบบกลุ่ม 

Prerequisite : have earned credits of PY360 
  Fundamentals of group counseling, group processes, group dynamics, and 
other factors influencing individual and group change and group arrangement. Leadership 
roles and skills in group counseling will be reviewed in practicing group counseling   
 
จ.363  การปรึกษาเชิงอาชีพ      3 (3-0-6) 
PY363  Career Counseling 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.360 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ ทักษะการแสวงหาและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคล และการ
วางแผนทางอาชีพ รวมถึงการให้บริการจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพ 
Prerequisite: have earned credits of PY360 
  Theories of career development, using counseling skills to explore and choose 
careers that are appropriate for a person, career planning, also providing career counseling 
services. 
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จ.370  จิตวิทยาสุขภาพเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
PY370 Introduction to Health Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  หลักทฤษฎี และปัจจัยทางชีวจิตวิทยาและสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิต เทคนิควิธีการที่
ใช้ในการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ภาวะความเครียด  ความเจ็บปวด รวมถึงการตระหนักรู้และการดูแล
สุขภาพอนามัยแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพและภาวะป่วยเรื้อรัง 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Principles, theories and bio-psychosocial  factors concerning physical and 
mental health, methods of  health preservation and promotion, stress, pain, health awareness 
and  environmental health care,  health behavior  and chronic illness. 
 
จ.371  จิตวิทยาสื่อ       3 (3-0-6) 
PY371  Media Psychology 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

  ทฤษฎีและค าอธิบายทางจิตวิทยาของการผลิตและบริโภคสื่อประเภทต่างๆ พื้นฐานทาง
จิตวิทยาวิวัฒนาการในด้านพฤติกรรม ด้านความคิด และด้านอารมณ์ ที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคสื่อ และ
ผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีต่อชีวิตประจ าวัน 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 
Theories and psychological explanations of media production and media 

consumption, evolutionary psychology of behaviors, cognition and emotion related to media 
consumption, and effects of media and communication technology. 
 
จ.372  จิตวิทยาผู้บริโภค      3 (3-0-6) 
PY372 Consumer Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 

  ความรู้และงานวิจัยทางจิตวิทยาเพ่ือท าความเข้าใจความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งการรับรู้ แรงจูงใจ ค่านิยม รูปแบบการใช้ชีวิต ตัวตนและอัตลักษณ์ การเรียนรู้ เจตคติ 
การตดัสินใจซื้อ อิทธิพลของกลุ่ม สภาพสังคม และวัฒนธรรม 

Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Using psychological knowledge and research to understand consumers’ 
thoughts, feelings, and behavior including perception, motivation, values, lifestyles, self and 
identity, learning, attitudes, buying decisions, group influence, social conditions, and culture. 
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จ.373  การบ าบัดโดยการแสดงออก     3 (3-0-6) 
PY373  Expressive Therapy 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้จ.340 หรือ จ.360 
  ประวัติความเป็นมา หลักการ ทฤษฎีของการบ าบัดโดยการแสดงออก ตลอดจนการน าลักษณะ
การแสดงออกทางกาย และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์กระบวนการบ าบัด และให้ค าปรึกษา  
Prerequisite:  have earned credits of PY340 or PY360 
  The study of history, principles, and theories of expressive therapy, along with 
the expression through body language, and creativity in the application of the therapy and 
counseling procedure. 

 

จ.374  จิตวิทยาสภาวะแวดล้อม      3 (3-0-6) 
PY374 Environmental Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมมนุษย์ การรับรู้และการประเมิน
สภาวะแวดล้อมทางจิตวิทยาอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมที่ส่งผลต่อสภาพทางร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการใช้หลักทางจิตวิทยาเพ่ือรักษาสภาวะแวดล้อม 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Focus on theories and the relationship between the environment and human 
behavior. Topics included are psychological environmental perception and evaluation, 
physical and social effects on body and mind and psychological principles for environmental 
protection. 
 
 

จ.380 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3 (3-0-6) 
PY380  Industrial and Organizational Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 
  หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยา เพ่ือน ามาประยุกต์กับพฤติกรรมมนุษย์ในสถานที่
ท างาน ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม แรงจูงใจของ
พนักงาน ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้น า การสื่อสารในองค์การ 
Prerequisite:  have earned credits of PY200 
  Psychological principles, theories and research on human behavior in work 
settings relevant to the following topics: employee selection, performance appraisal, training, 
employee motivation, employee satisfaction and commitment, leadership, organizational 
communication 
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จ.381  จิตวิทยาบุคลากร      3 (3-0-6) 
PY381 Personnel Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.205 และ จ.380 
  หลักการและงานวิจัยทางจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานบุคลากรในองค์การ  หัวข้อที่
ศึกษา ได้แก่ ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง การวิเคราะห์งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
พนักงาน และเทคนิคการคัดเลือกต่าง ๆ 
Prerequisite:  have earned credits of PY205 and PY380 

Application of psychological principles and research in developing and 
improving personnel work in Organizations. Topics include: test reliability and validity, job 
analysis, performance appraisal, employee selection and selection techniques. 
 
จ.382  แรงจูงใจในการท างาน      3 (3-0-6) 
PY382 Motivation at Work 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.211 และ จ.380 
  กระบวนการจูงใจในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และการประยุกต์ทฤษฎี เทคนิค 
วิธีการและงานวิจัยทางจิตวิทยาในการเพ่ิมแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์การ 
Prerequisite:  have earned credits of PY211 and PY380 
  Motivation procedures in organizations, job satisfaction and applied 
psychological theories, techniques, and research to leverage employee motivation. 
 

จ.383  จิตวิทยาองค์การ       3 (3-0-6) 
PY383  Organizational Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.380 
  พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้น า แรงจูงใจ พฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสาร อ านาจ
และการเมืองในองค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
Prerequisite:  have earned credits of PY380 
  Human behavior in organizations including leadership, motivation, group 
behavior, communication, power and politics in organizations, and organizational change 
 

จ.384  แรงงานสัมพันธ ์       3 (3-0-6) 
PY384  Labour Relations 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.380 
  ประวัติ ความเป็นของแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นโยบายด้านแรงงาน 
ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การจัดการความขัดแย้ง กระบวนการเจรจาต่อรองในแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  



มคอ.2 

 

 58 

Prerequisite:  have earned credits of PY380 
  World and Thai history of labour relations, labour policy, labour problems, 
conflict management, the negotiation process in labour relations, and related laws. 
 
จ.390  การอ่านงานด้านจิตวิทยา      3 (3-0-6) 
PY390 Reading in Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.200 และ อ. 221 
  ความหมายของค าศัพท์โครงสร้าง รูปแบบไวยากรณ์ และลักษณะของภาษาอังกฤษที่ใช้ในงาน
วิชาการ ต ารา วารสาร วิจัย ด้านเทคนิคในการให้การปรึกษา บ าบัดรักษา การทดลอง หรือการน าจิตวิทยาไป
ประยุกตใ์นรูปแบบต่าง ๆ  
Prerequisite:  have earned credits of PY200 and EG221 
  Definition of vocabulary structure, grammatical patterns, and the characteristics 
of the English language used in scholarly works, textbooks, and journals in the areas of 
counseling techniques, treatment, experimentation, or the application of psychology in 
various forms. 
 
จ.420  จิตวิทยาสังคมประยุกต์      3 (3-0-6) 
PY420  Applied Social Psychology  
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.320 
  ความรู้และงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคมใช้ในการท างานเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการทาง
กฎหมาย สิ่งแวดล้อม การโฆษณา พฤติกรรมการท างานในองค์การ ภาษา การสื่อสาร พฤติกรรมผู้บริโภค 
สุขภาพ อคติและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

Prerequisite:  have earned credits of PY320 
  The applications of social psychological knowledge and research to understand 
various domains such as legal processes, environment, advertising, work behavior in 
organizations, language, communication, consumer behavior, health, prejudice and intergroup 
relations 
 
จ.421  จิตวิทยาสังคมประยุกต์ขั้นสูง     3 (3-0-6) 
PY421 AdvancedApplied  Social  Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.420 

  ประเด็นปัญหาทางสังคม วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และ
งานวิจัยทางจิตวิทยาสังคม 
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Prerequisite:  have earned credits of PY420 
 Analyze real-world social issues and problems and suggest possible solutions 

based on social psychological knowledge and research. 
 
จ.440  จิตเภสัชศาสตร ์       3 (3-0-6) 
PY440  Psychopharmachology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จ.203และ จ.207 

ยาที่ใช้รักษาอาการของโรคทางจิตเวช ผลกระทบของยาที่มีต่อสมอง ข้อจ ากัด ปฏิกิริยาต่อ 
กันของยา ผลข้างเคียงที่เกิดข้ึนจากการใช้ยาการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ตลอด
จนถึงการให้ความรู้ การประเมิน และบ าบัดรักษากับผู้รับบริการ 
Prerequisite:  have earned credits of PY203 and PY207 
  Pharmacotherapy for psychological disorders, effects of psychotropic 
medications on the brain, efficacy and limitations of psychotropic medications, drug 
interactions, side effects, application of psychopharmacological knowledge to work with 
multidisciplinary teams, as well as developing a clinical perspective including 
psychoeducation, assessment and treatment of those needing such services. 
 
จ.441  การวินิจฉัยเด็กที่มีลักษณะพิเศษ     3 (2-3-4) 
PY441  Exceptional Children Diagnosis 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.331 หรือ จ.332 และสอบได้ จ.346 
  การวินิจฉัยเด็กพิเศษ โดยใช้การประเมินเชาวน์ปัญญา แบบคัดกรองส าหรับเด็กพิเศษ แบบ
ประเมินพัฒนาการ พยาธิสภาพทางสมอง บุคลิกภาพและความผิดปกติทางจิต  
Prerequisite:  have earned credits of PY331 or PY332 and Passed PY346 

A psychological diagnosis for special children by using intelligence assessment 
and screening tests for evaluation of  brain pathology, and personality and psychological 
disorders. 

 

จ.442  การกระตุ้นพัฒนาการ      3 (2-3-4) 
PY442 Early Stimulation 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้จ.331หรือจ.332และสอบได้ จ.346 
  ทฤษฎีการกระตุ้นพัฒนาการของมนุษย์ การวินิจฉัย การเก็บข้อมูล การประเมินแบบทดสอบที่
ใช้เป็นเครื่องมือ วิธีการฝึกทักษะและจัดสิ่งแวดล้อม การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อแก้ไขเด็กท่ีมีปัญหา
พัฒนาการล่าช้า 
Prerequisite:  have earned credits of PY331 or PY332 and Passed PY346 
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Theories of human development, diagnostics, data collection and evaluation. 
Using the  

the psychological test as a tool accompanied by skills training, environmental manipulation 
and usage of behavioral modification techniques to improve children with delayed 
development. 
 

จ.443  การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก           4 (0-12-0) 
PY443 Clinical Practicum 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชา จ.342 จ.343 จ.344 และ จ.345 
  การฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาในบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต โดย
ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดต่างๆ การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม การแปลแบบทดสอบและการเขียน
รายงานการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการฝึกการให้ค าแนะน าปรึกษา และจิตบ าบัด  (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา) 
Prerequisite:  have earned credits of PY342, PY343, PY344, and PY345 with grades of no less 
than C.  

Practicum and training in psychological diagnosis in individuals with mental 
health problems. Using various kinds of psychological assessment, including interviewing and 
behavior observation to make a psychological diagnosis, along with written reports and 
providing psychological intervention such as counseling and psychotherapy.( 300 hours) 
 

 

จ.444  การวินิจฉัยทางจิตวิทยา      3 (2-3-4) 
PY444  Psychodiagnosis 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.443 

การน าข้อมูลจากประวัติครอบครัว ประวัติการรักษา การสังเกต การสัมภาษณ์ และผลการ 
ตรวจทางจิตวิทยา มาบูรณาการเพื่อการวินิจฉัยทางจิตวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การพยากรณ์โรค และการให้
ค าแนะน าและ/หรือข้อเสนอแนะในการดูแลผู้ป่วยแก่ทีมสหวิชาชีพและญาติได้ 
Prerequisite:  have earned credits of PY443 
  Integrating patient’s data from many sources such as family history, medication 
history, observation, interviewing and psychological assessment for psychological diagnosis, 
psychological differential diagnosis and prognosis. For making a treatment plan, sharing useful 
information to a multidisciplinary team or care givers. 
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จ.460  การปรึกษาคู่และครอบครัว     3 (3-0-6) 
PY460  Couple and Family Counseling 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.345 และ จ.361  
  ทฤษฎีระบบครอบครัว ลักษณะความสัมพันธ์ ปัญหาที่คู่และครอบครัวเผชิญ ทักษะและทฤษฎี
ที่ใช้ในการปรึกษาคู่และครอบครัว 
Prerequisite:  have earned credits of PY345 and PY361  

Systems theory of family development and interactions, dynamic relationship 
structure, problems and issues in couples and families, skills and theories for couple and 
family counseling 
 
จ.461  จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ     3 (2-3-4) 
PY461 Practicum in Counseling Psychology 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.345 และ จ.361 
  การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยประยุกต์พหุประสบการณ์ และทฤษฎีการ
เรียนรู้ จากข้อมูลการวิจัยและจากกรณีศึกษาต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ  และพัฒนา
ระบบงานของตนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ และสอดคล้องกับนโยบายสถาบันหรือองค์การที่
ให้บริการ  
Prerequisite:  have earned credits of PY345 and PY361  
  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.480  จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
PY480 Psychology in Human Resource Development 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.202 และ จ.380 
  หลัก วิธีการ และผลจากการวิจัยทางจิตวิทยา การออกแบบการประเมินผล ส าหรับการ
ฝึกอบรมพนักงานในองค์การได้แก่ การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม หลักการเรียนรู้ และการออกแบบ
หลักสูตรการฝึกอบรม 
Prerequisite:  have earned credits of PY202 and PY380 
  Psychological principles, procedures, research, and evaluation design for 
employee training in the following topics: training need analysis, learning principles, and 
training program design. 
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จ.481  จิตวิทยาการเป็นผู้น า      3 (3-0-6) 
PY481 Psychology of Leadership 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.380 
  ทฤษฎีภาวะผู้น า และบทบาทของผู้น าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ การสร้าง
แรงจูงใจการตัดสินใจ การบริหารเวลา การแก้ไขความขัดแย้ง 
Prerequisite:  have earned credits of PY380 
  Leadership theories and leaders’ roles including: vision development, 
motivation, decision making, time management, and conflict management. 
 

จ.482  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลสะท้อนกลับ  3 (2-3-4) 
PY482  Performance Appraisal and Feedback 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.380 
  กระบวนการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ข้อมูลสะท้อนกลับผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ 
Prerequisite:  have earned credits of PY380 

Performance appraisal procedure and forms, including feedback to improve 
employee performance. 
 
จ.483  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ   3 (3-0-6) 
PY483 Behavioral Modification in Organization 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ จ.202 และ จ.380 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์การ ภายในกรอบ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
Prerequisite:  have earned credits of PY202 and PY380 
  Learning theory in behavior modification in organizations according to ethical 
principles.  
 

จ.490  การวิจัยรายบุคคล      4 (0-6-6) 
PY490  Individual Research 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา ส.457 และ สอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด Cในรายวิชา จ.400 และ จ.401 และต้องได้รับ
การอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา  

  การศึกษารายบุคคลที่ให้นักศึกษาแต่ละคนท าการวิจัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาขาวิชาก่อน 



มคอ.2 

 

 63 

Prerequisites: have earned credits of ST457 and PY400 and PY401 with grades of no less than 
C, and received approval from the head of the Psychology Department  

   Individual study that requires each student to conduct research on a particular 
topic approved by the Psychology Department. 
 

วิชาบังคับนอกสาขา 
ส.218      สถิติส าหรับจิตวิทยา 1       3 (3-0-6) 
ST218   Statistics for Psychology 1 
  ความหมายและขอบข่ายของสถิติ มาตรการวัด การน าเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความเบ้และความโด่ง ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ปกติ การชักตัวอย่างเบื้องต้นและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การทดสอบไคก าลังสอง การ
อ่านผลลัพธ์จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  Nature and scope of statistics; scale of measurements; data presentations; 
measures of central tendency and dispersion; skewness and kurtosis; probability; random 
variables and probability distribution; normal distribution; elementary sampling and sampling 
distribution; estimation and hypotheses testing for one and two populations; chi-square test; 
statistical package results interpretation. 
 
 

ส.319      สถิติส าหรับจิตวิทยา 2       3 (3-0-6) 
ST319   Statistics for Psychology 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส. 218 
  วิธีการทางสถิติที่ใช้กับการวิจัยทางจิตวิทยาเชิงสหสัมพันธ์ เชิงทดลองภายในและระหว่าง
ซับเจ็คเชิงแฟกทอเรียลดีไซน์ และเชิงซิงเกิลซับเจ็คดีไซน์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
เชิงเดียวและพหุคูณ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอ่ืน ๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
  Statistical techniques in psychological research; correlational technique; 
experimental designs between and/or within subjects variations; factorial design; single subject 
design; simple and multiple linear regression and correlation analysis; other coefficients of 
correlation; analysis covariance; use of statistical packages.  
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ส.457      ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3 (3-0-6) 
ST457  Research Methodology in Social Sciences 
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส. 217 หรือ ส. 319 
  ความหมายและประเภทของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ผล การเขียน
รายงานการวิจัย ปฏิบัติงานภาคสนามและน าเสนอผลการวิจัย 
  Definition and types of research; ethics of research; research proposal; research 
designs; research procedure; data processing using statistical packages; data analysis; research 
report writing; field work; research presentation. 
 

อ. 211  การฟัง-พูด        3 (3-0-6) 
EG211  Listening-Speaking  
วิชาบังคับก่อน:สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การฟังและพูดภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาพูด การออกเสียง หลักการเน้นเสียงในระดับค าและประโยคเพ่ือ
พัฒนาการพูด การฟังบทสนทนาและบทพูดหลากหลายประเภท  ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
ความตระหนักและความสามารถสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 
 English listening and speaking skills for everyday communication at both formal and 
informal situations; grammar in spoken English; pronunciation, sound stress and intonation 
patterns to improve comprehensibility and fluency; listening practice through various types of 
speeches; development of cultural awareness and critical thinking to promote communication 
across cultures. 
 

อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์       3 (3-0-6) 
EG221 Critical Reading 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน  
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English 
Department 

Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize 
information from various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability to 
write general academic texts that reflect their needs and relate to academic reading and 
writing tasks. 



มคอ.2 

 

 65 

 

อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์       3 (3-0-6) 
EG231 Critical Writing  
วิชาบังคับก่อน:  สอบได้ อ.221หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา 
 การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่างๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ  
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English 
Department 
 Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for 
academic purposes.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
    1. รายวิชา จ. 443  การฝึกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก          4 (0-12-0) 
      PY443 Clinical Practicum 
 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การฝึกภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาในบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต โดยใช้
แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดต่างๆ การสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม การแปลแบบทดสอบและการเขียนรายงาน
การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการฝึกการให้ค าแนะน าปรึกษา และจิตบ าบัด (ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา) 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยา
คลินิกได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านได้แก่ 

1. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
2. การบ าบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
3. การประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน 
4. การสอนฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก 
5. การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก เทคโนโลยีและการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก 

 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1ชั้นปีที่ 4 
 การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 หมายเหตุ 
   ส าหรับนักศึกษาเลือกเรียนวิชาทางด้านจิตวิทยาคลินิก และต้องการสอบใบประกอบวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
 2. รายวิชา จ.401  โครงการวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยา      3 (0-6-3) 
         PY401 Experimental Research Project in Psychology 
 ค าอธิบายโดยย่อ 
   การฝึกปฏิบัติทางการทดลองเชิงจิตวิทยาทั้งกระบวนการการตั้งสมมติฐาน การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
การใช้เครื่องมือทดลอง การด าเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผล การเขียนรายงานผลการทดลอง และการน าเสนอ
งานวิจัย  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  นักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยาได้ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
โดยงานวิจัยรูปเล่มสมบูรณ์ประกอบด้วยบทน า บททบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และการอภิปราย
ผล  
  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการน าเสนอท้ังข้อเสนอโครงการวิจัยและผลการวิจัย พร้อมทั้งส่งรูปเล่มภายในเวลา
ที่ก าหนด 
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 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปีที่ 4 
 การจัดเวลาและตารางสอน 
   การสอนภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละ 6 ชม. มีการนัดหมายและปรึกษาโครงการกับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่
ก าหนดให้ 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 จ.490  การวิจัยรายบุคคล      4 (0-6-6) 
 PY490 Individual Research 

 การศึกษารายบุคคลที่ให้นักศึกษาแต่ละคนท าการวิจัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใด  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาขาวิชาก่อน  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยในสาขาวิชาจิตวิทยา มีจริยธรรมในการท าวิจัยและการ
เขียนรายงานการวิจัย 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  ทางภาควิชาได้ก าหนดระเบียบส าหรับนักศึกษาท่ีประสงค์ลงทะเบียนวิชาไว้ดังนี้ 
  1. นักศึกษาสอบผ่านวิชา ส. 457 จ.400 และ จ.401ไม่ต่ ากว่าเกรด C  
  2. นักศึกษาแจ้งความจ านงต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อนลงทะเบียนวิชา 
  3. นักศึกษาน าเสนอเค้าโครงงานวิจัยให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา 
  4. หัวหน้าสาขาวิชาน าเค้าโครงงานวิจัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ของ
งานวิจัย และเพ่ือพิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  5. แจ้งผลการพิจารณาแก่นักศึกษาและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้กับนักศึกษา  
  6. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนัดพบนักศึกษาเป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและให้ค าปรึกษางานวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1. การประเมินผลเค้าโครงงานวิจัย โดยคณะกรรมการสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
  2. การประเมนิผลงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย โดยการสอบรายงานการวิจัยเพ่ือประเมินผล
คุณภาพของงานวิจัย และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขรายงานการวิจัย 
  3. การวัดผลรายงานการวิจัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม)ข้อ 12 
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวัดผล  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2561  
 1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย และคะแนนสอบเพ่ือ
ใช้ในการวางแผนปรับปรุงรายวิชา 
  2. ตั้งคณะกรรมการทวนสอบโดยมีประธานหลักสูตรเป็นประธาน 
 3. คณะกรรมการท าหน้าที่ตรวจสอบการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน กิจกรรม ก าหนดให้มีการ
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 
ด้าน  ดังนี้  1. คุณธรรม  จริยธรรม  2. ความรู้  3. ทักษะทางปัญญา  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ภาควิชาจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดท าการก าหนดการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตร โดยด าเนินการต่อไปนี้ 
 1)  ส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
    2)  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
    3)  ส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 139 หน่วยกิต 
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่า C ในวิชา จ.200วิชาบังคับ และวิชาบังคับเลือกทุกวิชา 
3.4 ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร 30 หน่วยกิต และสอบไล่ได้ในรายวิชาบังคับ

นอกสาขา 
3.5  ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 

 


