หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Arts Program in Psychology
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
ศศ.บ. (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)
B.A. (Psychology)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรูดานทฤษฎี หลักเกณฑ และวิธีการทางจิตวิทยา เพื่อจะไดนําความรูไปใช
ในการประกอบอาชีพตามหนวยงานราชการ และบริษัทเอกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานจิตวิทยาสาขาตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเพิม่ เติม
หรือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทําความเขาใจ และวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษย
ตลอดจนสามารถแกปญหาตางๆไดอยางถูกตอง
5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหก
สัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตใหเพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต
ละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชัว่ โมง
ตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป นักศึกษาจะตองใช
เวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชเวลาศึกษาอยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรวาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 ขอ 11,
12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1.0

F
0

12. งบประมาณ
ใช ง บประมาณตามที่ ไ ด เ สนอขอรอไว ใ นแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระยะที่ 10 และที่ จ ะขอเป น รายป
ประมาณการคาใชจายในการผลิตบัณฑิต ประมาณปละ 35,000 บาทตอคน

13. หลักสูตร
13.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 143 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาตางๆ
ตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
107 หนวยกิต
2.1 วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
2.2 วิชาเลือก
27 หนวยกิต
2.3 วิชาบังคับนอกสาขา
22 หนวยกิต
24 หนวยกิต
2.4 วิชาโทหรือวิชาเลือก
3. วิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
13.2 ขอกําหนดของหลักสูตร
30
หนวยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตาม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 : วิชาศึกษาทั่วไป
21
หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
3
หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3
หนวยกิต
TU 151 General College Mathematics
มธ. 152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร
3
หนวยกิต
TU 152 Fundamental Mathematics
มธ. 153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3
หนวยกิต
TU 153 General Concept of Computer

มธ. 154 รากฐานคณิตศาสตร
3
หนวยกิต
TU 154 Foundation of Mathematics
มธ. 155 สถิติพื้นฐาน
3
หนวยกิต
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
หนวยกิต
TU 156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย
3
หนวยกิต
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0
หนวยกิต
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
หนวยกิต
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
หนวยกิต
EL 172 English Course 3
สวนที่ 2 : นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาทีค่ ณะฯ กําหนดไว
รวม 9 หนวยกิต ดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หนวยกิต
ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ
3 หนวยกิต
TH162 Report Writing
2. วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาจิตวิทยาเปนวิชาเอกหรือวิชาโท
1 วิชา 3 หนวยกิต
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป
3
หนวยกิต
PY211 Gerneral Psychology
นักศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทจิตวิทยา จะตองศึกษาวิชา จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
ในปแรก ที่เขาศึกษาและตองสอบไลไดไมต่ํากวาระดับ C
3. เลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ จากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 3 หนวยกิต
3.1 หมวดมนุษยศาสตร
มธ. 111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม 3
หนวยกิต
TU 111 Thailand in Historieal, Social and Cultural Persprective
มธ. 112 มรดกโลกกอนสมัยใหม
3
หนวยกิต
TU 112 Heritage of the Pre-modern World
มธ. 113 ความรูพื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3
หนวยกิต

TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ. 115 มนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม
TU 115 Man and his Literary Creativity
มธ. 116 มนุษยกับศิลปะ ทัศนศิลป ดนตรี และศิลปะการแสดง
TU 116 Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
มธ. 117 พัฒนาการของโลกสมัยใหม
TU 117 Development of the Modern World
3.2 หมวดสังคมศาสตร
มธ.121 มนุษยกับสังคม
TU 121 Man and Society
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
TU 122 Law in Everday Life
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
TU 124 Society and Economy
3.3 หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มธ.131 มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ
TU 131 Man anc Physical Science
มธ.142 มนุษยกับวิทยาศาสตรชีวภาพ
TU 142 Man anc Biological Science
มธ.143 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
TU 143 Man anc Environment
วค106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

คณิตศาสตร
นอกเหนือจากวิชาที่คณะกําหนดใหนักศึกษาศึกษาเปนวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 แลว คณะอาจ
เลือกวิชาที่เหลือ 6 วิชา และนํามากําหนดเปนวิชาบังคับ/วิชาบังคับเลือกในวิชาศึกษาทั่วไปในสวนที่ 2 เพื่อให
นักศึกษาเรียนก็ได
มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย
3 หนวยกิต
TU 151 General College Matematics
มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
TU 152 Fundamental Matematics
มธ.153 ความรูทั่วไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต

TU 153 General Concept of Computer
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
TU 154 Fundamental of Matematics
มธ.155 สถิติพื้นฐาน
3 หนวยกิต
TU 155 Elementary Statistics
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3 หนวยกิต
TU 156 Introduction to Computers and Programming
วท.142 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
SC 142 Matermatics for Science
หมายเหตุ นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาที่ตา งจากรายวิชาที่เลือกศึกษาไปแลว ในวิชาศึกษาทัว่ ไป สวนที่ 1
3.4 หมวดภาษา
ภาษาไทย
ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร
3 หนวยกิต
TH 163 Communicative Writing in the Organization
ภาษาตางประเทศ
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาภาษาตางประเทศเพิ่มเติมมากกวา 1 ภาษา ( 2 วิชา 6 หนวยกิต) ตามที่
คณะกําหนดไว เปนวิชาวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2
3.5 หมวดพลานามัย
นักศึกษาจะสามารถศึกษาวิชาในหมวดนี้เปนวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 ไดไมเกิน
3 หนวยกิต โดยตองศึกษาวิชา พล.101 ควบคูกับวิชาอื่นๆ อีก 1 วิชา
พล.101 สุขภาพและการออกกําลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2
หนวยกิต
PS 101 Exercise and Sports for Healthy Life
พล.102 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
1
หนวยกิต
PS 102 Aerobid Dance for Health
พล.103 โยคะเพื่อสุขภาพ
1
หนวยกิต
PS 103 Yoga for Health
พล.104 การเสริมสรางสรีระและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
1
หนวยกิต
PS 104 Body Fitness for Healt\h
1
หนวยกิต
พล.105 ศิลปะปองกันตัว
PS 105 Self-Denfense
พล.106 นันทนาการ
1
หนวยกิต
PS 106 Recreation
พล.107 การเจริญสติและฝกสมาธิ
1
หนวยกิต
PS 107 Mindfuless and Mediation

พล.108 วายน้าํ
PS 108 Swimming
พล.109 กรีฑา
PS 109 Track and Field
พล.110 เทนนิส
PS 110 Tennis
พล.111 แบดมินตัน
PS 111 Badminton
พล.112 ฟุตบอล
PS 112 Football
พล.113 บาสเกตบอล
PS 113 Basketball
พล.114 ลีลาศ
PS 114 Social Dance
พล.115 จักรยาน
PS 115 Cycling

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอก 83 หนวยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
2.1.1.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับในสาขารวม 34 หนวยกิต และตองสอบผานทุก
วิชา โดยทุกวิชาตองสอบไลไดไมต่ํากวา C ดังตอไปนี้
จ.212 จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม 3 หนวยกิต
PY212 Virtual Psychology, Ethics, and Societal Responsibility
จ.311 การอานงานดานจิตวิทยา
3 หนวยกิต
PY311 Reading in Psychology
จ.345 จิตวิทยาอปกติ
3 หนวยกิต
PY345 Abnormal Psychology
จ.351 จิตวิทยาการทดลอง
4 หนวยกิต
PY351 Experimental Pschology
จ.352 สรีรจิตวิทยา
3 หนวยกิต
PY352 Physiological Psychology

จ.371 จิตวิทยาการเรียนรู
PY371 Psychology of Learning
จ.372 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
PY372 Theories of Personality
จ. 373 การวัดผลทางจิตวิทยา
PY373 Psychological Testing
จ. 374 จิตวิทยาแรงจูงใจ
PY374 Psychology of Motivation
จ. 375 จิตวิทยาการรับรู
PY375 Psychology of Perception
จ. 376 จิตวิทยาการรูคิดและปญญา
PY376 Cognitive Psychology

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

2.1.1.2 วิชาเลือก
นักศึกษาตองศึกษาวิชาอื่น ๆ ในสาขาไมนอยกวา 9 วิชา รวม 27 หนวยกิต
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
3 หนวยกิต
PY211 General Psychology
จ.216 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน
3 หนวยกิต
PY216 Psychology of Personality and Adjustment
จ.217 สุขภาพจิต
3 หนวยกิต
PY217 Mental Health
จ. 218 จิตวิทยาการศึกษา
3 หนวยกิต
PY218 Educational Psychology
จ. 219 จิตวิทยาประยุกต
3 หนวยกิต
PY219 Applied Psychology
จ. 226 จิตวิทยาสังคม
3 หนวยกิต
PY226 Social Psychology
จ. 227 จิตวิทยาสังคมประกิต
3 หนวยกิต
PY227 Psychology of Socialization
จ. 228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3 หนวยกิต
PY228 Psychology of Interpersonal Relations
จ. 229 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 หนวยกิต
PY229 Psychology of Communication

จ. 236
PY236
จ. 237
PY237
จ. 238
PY238
จ. 239
PY239
จ. 266
PY266
จ. 267
PY267
จ. 316
PY316
จ. 317
PY317
จ. 328
PY328
จ. 329
PY329
จ. 336
PY336
จ. 347
PY347
จ. 348
PY348
จ. 349
PY349
จ. 366
PY366
จ. 367
PY367

จิตวิทยาวัยเด็ก
Child Psychology
จิตวิทยาวัยรุน
Adolescent Psychology
จิตวิทยาวัยผูใหญและวัยชรา
Psychology of Adulthood and Old Age
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย
Lifespan Human Development
การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
ทักษะวิธีเรียน
Study Skills Method
จิตวิทยาสภาวะแวดลอม
Environmental Psychology
จิตวิทยาสุขภาพเบื้องตน
Introduction to Health Psychology
กระบวนการของกลุม
Group Processes
จิตวิทยาขามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Psychology
เด็กลักษณะพิเศษ
Exceptional Children
จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน
Introduction to Clinical Psychology
การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา:
การทดสอบแบบ Objective
Psychological Assessment : Objective Test
จิตบําบัด
Psychotherapy
จิตวิทยาการปรึกษาขั้นพื้นฐาน
Introduction to Counseling Psychology
การฝกอบรมรวมรับความรูสึก
Sensitivity Training

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

จ. 368
PY368
จ. 369
PY369
จ. 386
PY386
จ. 387
PY387
จ. 388
PY388
จ. 389
PY389
จ. 426
PY426
จ. 428
PY428
จ. 441
PY441
จ. 446
PY446
จ. 447
PY447
จ. 448
PY448
จ. 449
PY449
จ. 456
PY456
จ. 457
PY457
จ. 466
PY466

การพัฒนาตนเอง
3
หนวยกิต
Self Development
การประยุกตการบริการปรึกษาตอสังคม
3
หนวยกิต
Applications of Counseling for Society
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3
หนวยกิต
Industrial and Organizational Psychology
จิตวิทยาบุคลากร
3
หนวยกิต
Personnel Psychology
แรงจูงใจในการทํางาน
3
หนวยกิต
Motivation at Work
จิตวิทยาผูบริโภค
3
หนวยกิต
Consumer Psychology
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมและการประยุกต
3
หนวยกิต
Theories of Social Psychology and Application
จิตวิทยาสังคมขั้นสูง
3
หนวยกิต
Advanced Social Psychology
จิตวิทยาภาคปฏิบตั ิในและนอกสถานที่
3 (ฝกปฏิบัติไมนอยกวา
100 ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษา)
Psychology Field Experience and Practicum
การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา :
3 หนวยกิต
การทดสอบแบบ Projective
Psychological Assessment : Projective Test
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
3
หนวยกิต
Behavior Modification
จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะหภาคปฏิบัติ
3
หนวยกิต
Practicum in Psychoanalytically Oriented Psychotherapy
การฝกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
4 (ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
Clinical Practicum
ตอภาคการศึกษา)
การกระตุนพัฒนาการ
3 หนวยกิต
Early Stimulation
จิตวิเคราะห
3
หนวยกิต
Psychoanalysis
ทฤษฎีและกระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา
3 หนวยกิต
Theories and Process in Counseling Psychology

จ. 467
PY467
จ. 468
PY468
จ. 469
PY469
จ. 476
PY476
จ. 479
PY479
จ. 486
PY486
จ. 487
PY487
จ. 488
PY488
จ. 489
PY489
จ. 496
PY496

การฝกอบรมการบริหารความเครียด
3
Stress Management Training
วิธีการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา
3
Assessment Methods in Counseling Psychology
จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ
3
Practicum in Counseling Psychology
สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา
3
และจิตวิทยาประยุกต
Seminar in Professional Experience and Applied Psychology
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3
Psychology in Human Resource Development
สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3
Seminar Industrial and Organizational Psychology
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
3
Behavioral Modification in Organization
3
จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองคการ
Psychology of Organization Effectiveness
จิตวิทยาการเปนผูนํา
3
Psychology of Leadership
การวิจยั รายบุคคล
4
Individual Research

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.1.2 วิชาบังคับนอกสาขา
นักศึกษาตองศึกษาและสอบไลไดรายวิชาดังตอไปนี้ รวม 22 หนวยกิต
ส.218 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 1
3
ST218 Psychological Statistics 1
ส.319 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 2
3
ST218 Psychological Statistics 2
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร
3
ST457 Research Methodciogy in Social Sciences
วท.216 ชีววิทยาของสัตว
4
SC216 Annimal Biology
อ.216 โครงสรางภาษาอังกฤษ
3
EG216 English Structure

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
EG221 Reading for Information
อ.241 การฟง-การพูด 1
EG241 Listening-Speaking 1

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก 24 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 วิชาโท 24 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เปดสอนในหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนวิชาโท โดยศึกษาตามขอกําหนดและเงือ่ นไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาโทนักศึกษาสามารถนําวิชา อ.221,
อ.216, และ อ.241 (วิชาบังคับนอกสาขา) มานับรวมกับวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ใหครบจํานวนวิชาตามขอกําหนด
ของหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษได แตจะไมนับหนวยกิตให ดังนั้น นักศึกษาตองศึกษาวิชาอื่นที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไมจําเปนตองเปนวิชาในสาขาวิชาเอกหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 3 วิชา 9 หนวย
กิต เพื่อใหครบหนวยกิตที่กําหนดไว
หรือ 2.2.2 วิชาเลือก 24 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได ทีเ่ ปดสอนในหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร รวมไมเกิน 4 สาขาวิชา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรีจํานวน
อยางนอย 6 หนวยกิต ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศดวย
4. การศึกษาวิชาจิตวิทยาเปนวิชาโท
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาจิตวิทยาเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาในสาขาวิชาจิตวิทยาไมนอยกวา
24 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยา 2 รายวิชาดังตอไปนี้ จ.371 และ จ.374 รวม 6 หนวย
กิต โดยทุกวิชาตองสอบไลไดไมต่ํากวา C
2. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยาอีกอยางนอย 18 หนวยกิต
5. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชาจิตวิทยา
นักศึกษาผูใดไดศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาจิตวิทยาไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
105 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ มีสิทธิไดรับอนุปริญญา
5.1 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
5.2 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษาปกติ

5.3 ไดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสูตร 30 หนวยกิต และสอบไลไดไมต่ํา
กวา C ในรายวิชา จ.211
5.4 ไดศึกษารายวิชาในสาขาจิตวิทยาไมนอยกวา 72 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
5.4.1 ตองศึกษารายวิชาบังคับรวม 44 หนวยกิต และตองสอบไลไดไมต่ํากวา C
ในรายวิชา จ.212, จ.311, จ.345, จ.351, จ.352, จ.371, จ.372, จ.373, จ.374, จ.375 และ จ.376 และตองสอบไลได
ในรายวิชา ส.218, ส.219 และ วท.216
5.4.2 ไดศึกษาวิชาเลือกในสาขาจิตวิทยาอีกไมนอยกวา 28 หนวยกิต
5.5 ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
13.3 หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาที่จะเปดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประกอบดวยอักษรยอ 2
ตําแหนง และตัวเลข 3 ตําแหนง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. อักษรยอนําหนาตัวเลขในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
มีความหมาย ดังนี้
จ. เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร
PY เปนรายวิชาที่จัดสอนโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร
2. ตัวเลข 3 ตําแหนงในรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหนวย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 1
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาทั่วไป
เลข 2
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาสังคม
เลข 3
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาพัฒนาการ
เลข 4
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาคลินิก
เลข 5
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาการทดลอง
เลข 6
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาการปรึกษา
เลข 7
หมายถึง วิชาพื้นฐานทางจิตวิทยา
เลข 8
หมายถึง วิชาทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
เลข 9
หมายถึง วิชาทางดานการวิจยั
เลขหลักรอย
เลข 2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 2
เลข 3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 3
เลข 4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปที่ 4

13.4 รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา มีดังนี้
รหัส
ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
PY211 General Psychology
จ. 212 จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรม
3 (3-0-6)
และความรับผิดชอบทางสังคม
PY212 Virtual Psychology, Ethics, and Societal Responsibility
จ.216 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน
3 (3-0-6)
PY216 Psychology of Personality and Adjustment
จ.217 สุขภาพจิต
3(3-0-6)
PY217 Mental Health
จ. 218 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
PY218 Educational Psychology
จ. 219 จิตวิทยาประยุกต
3 (3-0-6)
PY219 Applied Psychology
จ. 226 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
PY226 Social Psychology
จ. 227 จิตวิทยาสังคมประกิต
3 (3-0-6)
PY227 Psychology of Socialization
จ. 228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3 (3-0-6)
PY228 Psychology of Interpersonal Relations
จ. 229 จิตวิทยาการสือ่ สาร
3 (3-0-6)
PY229 Psychology of Communication
จ. 236 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
PY236 Child Psychology
จ. 237 จิตวิทยาวัยรุน
3 (3-0-6)
PY237 Adolescent Psychology
จ. 238 จิตวิทยาวัยผูใหญและวัยชรา
3 (3-0-6)
PY238 Psychology of Adulthood and Old Age
จ. 239 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย
3 (3-0-6)
PY239 Lifespan Human Development
จ. 266 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
3 (3-0-6)
PY266 Educational Measurement and Evaluation

จ. 267
PY267
จ.311
PY311
จ. 316
PY316
จ. 317
PY317
จ. 328
PY328
จ. 329
PY329
จ. 336
PY336
จ. 345
PY345
จ. 347
PY347
จ. 348
PY348
จ. 349
PY349
จ. 351
PY351
จ. 352
PY352
จ. 366
PY366
จ. 367
PY367
จ. 368
PY368

ทักษะวิธีเรียน
Study Skills Method
การอานงานดานจิตวิทยา
Reading in Psychology
จิตวิทยาสภาวะแวดลอม
Environmental Psychology
จิตวิทยาสุขภาพเบื้องตน
Introduction to Health Psychology
กระบวนการของกลุม
Group Processes
จิตวิทยาขามวัฒนธรรม
Cross-Cultural Psychology
เด็กลักษณะพิเศษ
Exceptional Children
จิตวิทยาอปกติ
Abnormal Psychology
จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน
Introduction to Clinical Psychology
การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา:
การทดสอบแบบ Objective
Psychological Assessment : Objective Test
จิตบําบัด
Psychotherapy
จิตวิทยาการทดลอง
Experimental Psychology
สรีรจิตวิทยา
Physiological Psychology
จิตวิทยาการปรึกษาขั้นพื้นฐาน
Introduction to Counseling Psychology
การฝกอบรมรวมรับความรูสึก
Sensitivity Training
การพัฒนาตนเอง
Self Development

3 (2-3-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(2-3-4)

3 (3-0-6)
4 (3-0-6)
3 (3-0-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

จ. 369
PY369
จ. 371
PY371
จ. 372
PY372
จ. 373
PY373
จ. 374
PY374
จ. 375
PY375
จ. 376
PY376
จ. 386
PY386
จ. 387
PY387
จ. 388
PY388
จ. 389
PY389
จ. 426
PY426
จ. 428
PY428
จ. 441
PY441
จ. 446
PY446
จ. 447
PY447
จ. 448

การประยุกตการบริการปรึกษาตอสังคม
3 (2-2-5)
Applications of Counseling for Society
จิตวิทยาการเรียนรู
3 (3-0-6)
Psychology of Learning
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
Theories of Personality
การวัดผลทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
Psychological Testing
จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
Psychology of Motivation
จิตวิทยาการรับรู
3 (3-0-6)
Psychology of Perception
จิตวิทยาการรูค ิดและปญญา
3 (3-0-6)
Cognitive Psychology
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
Industrial and Organizational Psychology
จิตวิทยาบุคลากร
3 (3-0-6)
Personnel Psychology
แรงจูงใจในการทํางาน
3 (3-0-6)
Motivation at Work
จิตวิทยาผูบริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Psychology
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมและการประยุกต
3 (3-0-6)
Theories of Social Psychology and Application
จิตวิทยาสังคมขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Social Psychology
จิตวิทยาภาคปฏิบตั ิในและนอกสถานที่
3 (ฝกปฏิบัติไมนอยกวา100 ชั่วโมง
Psychology Field Experience and Practicum
ตอหนึ่งภาคการศึกษา)
การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา :
3 (2-3-4)
การทดสอบแบบ Projective
Psychological Assessment : Projective Test
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6)
Behavior Modification
จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะหภาคปฏิบัติ
3 (2-2-5)

PY448
จ. 449
PY449
จ. 456
PY456
จ. 457
PY457
จ. 466
PY466
จ. 467
PY467
จ. 468
PY468
จ. 469
PY469
จ. 476
PY476
จ. 479
PY479
จ. 486
PY486
จ. 487
PY487
จ. 488
PY488
จ. 489
PY489
จ. 496
PY496

Practicum in Psychoanalytically Oriented Psychotherapy
การฝกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
4 (ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
Clinical Practicum
ตอภาคการศึกษา)
การกระตุนพัฒนาการ
3 (2-3-4)
Early Stimulation
จิตวิเคราะห
3 (3-0-6)
Psychoanalysis
ทฤษฎีและกระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา
3 (3-0-6)
Theories and Process in Counseling Psychology
การฝกอบรมการบริหารความเครียด
3 (2-2-5)
Stress Management Training
วิธีการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา
3 (2-3-4)
Assessment Methods in Counseling Psychology
จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบัติ
3 (2-3-4)
Practicum in Counseling Psychology
สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและจิตวิทยาประยุกต 3 (3-0-6)
Seminar in Professional Experience and Applied Psychology
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
Psychology in Human Resource Development
สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
Seminar Industrial and Organizational Psychology
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
3 (3-0-6)
Behavioral Modification in Organization
จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองคการ
3 (3-0-6)
Psychology of Organization Effectiveness
จิตวิทยาการเปนผูนํา
3 (0-6-6)
Psychology of Leadership
การวิจยั รายบุคคล
4 (0-6-6)
Individual Research

13.5 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
12
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3
จ.211 จิตวิทยาทั่วไป
3

รวม

18

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
9
สษ.172 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3 3
จ.212 จิตวิทยาคุณงามความดี 3
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ทางสังคม
วท.216 ชีววิทยาของสัตว
4
รวม
19

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต
จ.374 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3
จ.375 จิตวิทยาการรับรู
3
จ.371 จิตวิทยาการเรียนรู
3
จ.345 จิตวิทยาอปกติ
3
ส.218 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 1 3
อ.216 โครงสรางภาษาอังกฤษ 3
รวม
18

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
จ.352 สรีรจิตวิทยา
3
จ.372 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3
จ.373 การวัดผลทางจิตวิทยา
3
อ.221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล 3
วิชาเลือกในสาขา
3
วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี
3
รวม
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต
ส.319 สถิติที่ใชในจิตวิทยา 2
3
จ.311 การอานงานดานจิตวิทยา 3
จ.376 จิตวิทยาการรูคิดและปญญา 3
วิชาเลือกในสาขา
6
วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี
3
รวม
18

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ส.457 ระเบียบวิธีการวิจยั
3
ทางสังคมศาสตร
อ.241 การฟง-การพูด 1
3
วิชาเลือกในสาขา
3
วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี
6
วิชาเลือกเสรี
3
รวม
18

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต
วิชาเลือกในสาขา
6
วิชาโท หรือ วิชาเลือกเสรี
6
จ.351 จิตวิทยาการทดลอง
4
รวม
16

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกในสาขา
วิชาโทหรือ วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
12
3
3
18

13.6 คําอธิบายรายวิชา
จ211 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
PY211 General Psychology
ประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยา พฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย แรงจูงใจ การรับรู
การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม
Human behavior by scientific methods. The course will cover the biological
background of human behavior, growth and development, learning and thinking motivation, emotion,
perception, intelligence, personality and social behavior.
จ 212 จิตวิทยาคุณงามความดีมีคุณธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
3 (3-0-6)
PY212 Virtual Psychology, Ethics, and Societal Responsibility
วิชาบังคับกอน : สอบได จ. 211
บูรณาการระหวางทฤษฎีใหมๆ ทางจิตวิทยาที่ไดจากการศึกษาวิจัยบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ทางการ
อานและเขียนงานทางวิชาการ ไปผนวกกับประสบการณและการฝกฝนทักษะการพัฒนาตนเองดานตางๆ
เนื้อหาความรูหลัก ไดแก จิตวิทยาที่ประณีตดีงาม เชิงบวก จรรยา การเสริมสรางคุณลักษณะวุฒภิ าวะที่เขมแข็ง
สรางสรรคทางภูมิปญญา อารมณ ความคิด ความประพฤติ การปฏิบัติงาน ความรูทางศาสนา วัฒนธรรม ดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม
To study and integrate current scientific academic discoveries in psychology with students personal
experiences and trainings. The major objective is to instill a sense of virtue and positive human existence and
awareness of the role of ethics and virtue in human existence with the expectation that such training will result
in character building of emotional and mental maturity, religious knowledge and social responsibility.
จ216 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตน
3 (3-0-6)
PY216 Psychology of Personality and Adjustment
บุคลิกภาพ โดยใชระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร วิธีวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความสัมพันธของ
บุคลิกภาพและสังคม วัฒนธรรม การปรับตนทางสังคม การปรับตนทางดานสวนตัว
Scientific study of personality, personality assessment and theories, the relationship of personality to
society and culture, social and personal adjustment.
จ217 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
PY217 Mental Health
ความเปนมาของการศึกษาสุขภาพจิต ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต การแกไขและปองกันตลอดจนการ
สงเสริมสุขภาพจิต

The course will focus on mental hygiene processes, which contribute to a deeper understanding of
human needs and values. Course work will include the study of mental hygiene clinics, mental hygiene in
education, industry, social work, family and individuals.
จ218 จิตวิทยาการศึกษา
3 (3-0-6)
PY218 Educational Psychology
หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นํามาใชในการศึกษา กระบวนการเรียนรู การวัดและการประเมินผลทาง
การศึกษา ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคลและสติปญญาที่มีผลตอการเรียนรู
Application of psychological principles in education, behavior processes, teaching problems and child
development, including a look at the development of exceptional children.
จ219 จิตวิทยาประยุกต
3 (3-0-6)
PY219 Applied Psychology
หลักและทฤษฎีทางจิตวิทยา การทําความเขาใจพฤติกรรมมนุษย การประยุกตหลักจิตวิทยาในการ
ทํางาน สภาพแวดลอม ชุมชน ผูบริโภค และการศึกษา เพื่อการปรับตัวและการสราง ความสุข และเปนทรัพยากร
มนุษยที่สังคมพึงปรารถนา
Principles of psychology in order to understand human behavior, including self and other’s behavior.
Application of principle to the workplace, the environment, consumption, education etc., Emphasis is placed
upon adaptation, healthy living and valuable human resoures of society.
จ226 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
PY226 Social Psychology
วิชาบังคับกอน : ไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย
ตัวแปรตางๆ ทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย สถาบัน และโครงสรางทาง
สังคม กระบวนการตางๆทางสังคม เจตคติ การรับรูทางสังคม การชอบพอกันระหวางบุคคล ความกาวราว
พฤติกรรมและบทบาทตามเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคลและพฤติกรรม
ชวยเหลือผูอื่นในสังคม
The course scienfically studies how people think about, influence, and relate to one another. Topics
include the study of self, social beliefs and judgements, behavior and attitudes, conformity, persuasion, social
influence, prejudice, aggression, attraction and intimacy, altruism and social conflict.
จ227 จิตวิทยาสังคมประกิต
3 (3-0-6)
PY227 Psychology of Socialization
ลําดับการพัฒนาการของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งเปนมนุษยที่สมบูรณ และการปรับตัวที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิตในสภาพการณสังคมตางๆกัน โดยใชหลักทฤษฎีการโตตอบดวยสัญลักษณ และตัวแทนทางสังคม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอบรมระเบียบสังคมใหกับสมาชิก

An interdisciplinary approach to the stages of human development and learning in society. Analysis
of Psychoanalytic Theory, Symbolic Interaction Theory, Behavior Theory as well as an analysis of major
socializing agents.
จ228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3 (3-0-6)
PY228 Psychology of Interpersonal Relations
ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม เนนพื้นฐานการแสดงออกของบุคคลในสังคม การเขาใจตนเอง
และบุคคลอื่น การพัฒนาตนเอง การสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับตัวในสังคม ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ทั้งในดานแรงจูงใจ และเจตคติตอบุคคลในกลุม ตลอดจนการใชหลักจิตวิทยามนุษยนิยมเพื่อใหมี
มนุษยสัมพันธที่เหมาะสม
This course emphasizes overt behaviors of the individual, interpersonal relationships between the
individual and society, understanding of self and others through communication, exchange of ideas, adjustment
to family, peer groups and society, human attitudes and values, leadership, and sensitive training.
จ229 จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3-0-6)
PY229 Psychology of Communication
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย การทํางานของสมองในแงระบบการรับรูขาวสาร การจํา พฤติกรรม
สื่อสารภายในตัวบุคคลและระหวางบุคคล การใชภาษาและสัญลักษณตางๆ วิเคราะหทฤษฎีที่สําคัญตางๆ วาดวย
การเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ คานิยมและพฤติกรรม อิทธิพลของการสื่อสาร การปฏิสัมพันธของมนุษยที่มีตอ
สังคมประกิต และการถายทอดนวัตกรรม
Human communication behavior including brain functions as a system of perception, memory and
actions. Topics to be analyzed include : Communication behavior involving intrapersonal analysis and
cognitive consistency theories, the effects of communication and human interaction upon the socialization
process, the psychology of communication and influences of diffusion of innovations and social heritage.
จ236 จิตวิทยาวัยเด็ก
3 (3-0-6)
PY236 Child Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ. 211
พัฒนาการทางสรีระ การเคลื่อนไหว ภาษา สติปญญา อารมณ และสังคม รวมทั้งบุคลิกภาพ เนนความ
สนใจ เจตคติและนิสัยการมีระเบียบวินัยในตนเอง สุขภาพจิต และการปรับตัวของเด็ก
Psychological and physiological development of the child including motor skills, language, emotions,
social behavior, and personality. Emphasis is placed upon the role of curiosity, attitude, character, self
discipline, mental health and adjustment.

จ237 จิตวิทยาวัยรุน
3 (3-0-6)
PY237 Adolescent Psychology
พัฒนาการดานตางๆ เนนถึงผลกระทบที่มีตอวัยรุน บุคลิกภาพและวัฒนธรรม สภาพความแปรปรวน
ของอารมณ สติปญญากับสัมฤทธิผล การมีปรัชญาชีวิต ปญหาทางสังคมที่มีผลตอวัยรุน เชน ปญหายาเสพติด ยุว
อาชญากรรม การปรับตัวของวัยรุนในดานครอบครัว โรงเรียน สังคม และอาชีพ
Psychological and physiological factors influencing development during adolescence, including
personality and culture, emotional deviation, juvenile delinquency, adjustment to family, school, society and
occupation.
จ238 จิตวิทยาวัยผูใหญและวัยชรา
3 (3-0-6)
PY238 Psychology of Adulthood and Old Age
ปจจัยทางดานสรีรวิทยา และจิตวิทยาที่มีผลตอบุคคลในวัยผูใหญและวัยผูสูงอายุ รวมทั้งปญหาและวิธี
ปองกันของแตละบุคคลในสังคมตางๆ
Psychological and physiological factors influencing development during adulthood and old age. A
focus on adults problems and their prevention in society will also be included.
จ239 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย
3 (3-0-6)
PY239 Lifespan Human Development
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
พัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย ตั้งแตจุดปฏิสนธิจนถึงจุดจบของชีวิตใน 4 ดาน คือ รางกาย สังคม
อารมณ และความคิด สติปญญา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาทางสติปญญาทุกชวงวัย รวมทั้ง
การนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและผูอื่นตามวัย
Human development through the life-span from fertilization to the end of life in the four development
aspects : physical, social, emotional and cognitive processes. Emphasis on quality of life and cognitive
processes in all life-stages. Application of methods and techniques in self-development and the development
of others according to their age.
จ266 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3 (3-0-6)
PY266 Educational Measurement and Evaluation
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.218
หลั กการและเทคโนโลยีก ารวัดและการประเมินผลด า นตางๆ ของการเรี ยนการสอน ประเภทของ
ข อ สอบ การสร า งข อ สอบ การให ค ะแนนในรู ป แบบต า งๆ การวิ เ คราะห ข อ สอบ การติ ด ตามผลและ
ขอเสนอแนะ ทั้งนี้จะเนนเฉพาะขอสอบสัมฤทธิผล
The principles and technology of measurement, teaching evaluation, kinds of test, test construction,
methods of grading, test analysis, follow up, and recommendation. Emphasis is placed upon study of
achievement tests.

จ267 ทักษะวิธีเรียน
3 (2-3-4)
PY267 Study skills Method
ทฤษฎีและฝกฝนทักษะวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจดและยอคําบรรยาย การรูจัก
บังคับตนเอง การวางแผนเวลาเรียน และการคลายความวิตกกังวลที่เกิดจากการสอบ
Provides knowledge and skills in study skills techniques including time management, motivation, selfcontrol, listening skills, note-taking, speed reading, library use, report writing, test taking, and test anxiety
reduction.
จ311 การอานงานดานจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PY311 Reading in Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211 และ อ.221
เพื่อศึกษาใหเขาใจและสามารถแปลความหมายของคําศัพท โครงสราง รูปแบบไวยากรณ และลักษณะ
ของภาษาอังกฤษที่ใชในงานวิชาการ ตํารา วารสาร วิจัย และเทคนิคในการใหการปรึกษา บําบัดรักษา การ
ทดลอง หรือการนําจิตวิทยาใชในรูปแบบตางๆ
The objective of this course is to improve students’ ability to understand and translate scientific
publications in English. Focus will be on understanding technical terms in academic texts, journals, and
research as well as techniques in counseling psychology and psychotherapy.
จ316 จิตวิทยาสภาวะแวดลอม
3 (3-0-6)
PY316 Environmental Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมและพฤติกรรมมนุษย อิทธิพลของสภาวะแวดลอมในเรื่อง
เสียง อากาศ ความแออัด ขอบเขตสวนบุคคล (personal space) และที่อยูอาศัย ที่มีตอสภาพทางรางกายและจิตใจ
การใชหลักทางจิตวิทยารักษาสภาวะแวดลอม
The influence of the environment on behavior. Topics considered will include personal space and
territoriality, behavior effects of noise, temperature and air pollution. Also studied will be behavior and
modification through the use of psychological principles to improve the environment.
จ317 จิตวิทยาสุขภาพเบือ้ งตน
3 (2-3-4)
PY317 Introduction to Health Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
หลักทฤษฎี และปจจัยทางชีวจิตวิทยาและสังคมที่สงผลตอสุขภาพกายและจิต เทคนิควิธีการที่ใชในการ
ปองกัน และสงเสริมสุขภาพกายและจิต ในสภาวะแวดลอมตางๆ เชน สถานที่ทํางาน โรงเรียน และชุมชน
รวมถึงการตระหนักรูและการดูแลสุขภาพอนามัยแวดลอม พฤติกรรมสุขภาพและภาวะปวยเรื้อรัง

Principles, theories and bio-psychosocial factors concerning in physical and mental health , methods
of health prevention and promotion of mind and body in various places such as work places , school and
community. Topics include environmental health care and awareness , health behaviors and chronic illness.
จ328 กระบวนการของกลุม
3 (3-0-6)
PY328 Group Processes
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.226
ทฤษฎีของกลุมธรรมชาติและตัวประกอบตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการรวมกลุม การพัฒนากลุม โครงสราง
ของกลุม และการปฏิสัมพันธของสมาชิกในกลุม
Group theory including group functioning, and human interaction in group situations.
จ329 จิตวิทยาขามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
PY329 Cross – Cultural Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ. 226
ปจจัยทางจิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม ที่กําหนดบุคลิกภาพ แรงจูงใจ การรับรู และการแสดงออกของ
อารมณ เชาวน ป ญ ญา ทั ก ษะทางสมอง พฤติ ก รรมและสภาพผิ ด ปกติ ท างจิ ต ของป จ เจกชนในสั ง คมและ
วัฒนธรรมตางๆ จิตวิทยาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาในการ
อธิบายปรากฏการณขามวัฒนธรรม เนนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
The psychological, social and cultural factors that determine personality, motivation, perception,
emotional expression, intelligence, cognitive skills and behavior of individuals in society, social and cultural
variations in mental illness, the psychology of social and cultural change, applications of psychological
theories of cross cultural phenomena. Emphasis on culture and personality study.
จ336 เด็กลักษณะพิเศษ
3 (3-0-6)
PY336 Exceptional Children
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
เด็กที่มีลักษณะพิเศษ ไดแก เด็กที่มีความบกพรองตางๆ ทางรางกาย การไดยิน การเห็น
การเคลื่อนไหว เด็กเปนโรคทางระบบประสาทบางชนิด เด็กปญญาออน เด็กที่มีสติปญญาเดนเปนพิเศษ โดย
เนนศึกษาสาเหตุทางดานจิตวิทยา การวินิจฉัย และการปฏิบัติตอเด็กเหลานี้อยางเหมาะสม
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, diagnosis, cause,
prevention and treatment will be discussed.

จ345 จิตวิทยาอปกติ
3 (3-0-6)
PY345 Abnormal Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
ภาวะเครียด การปรับตัวที่ผิดปกติ บุคลิกภาพแปรปรวน โรคจิตสรีระแปรปรวน โรคประสาท โรคจิต
โดยศึกษาถึงสาเหตุ อาการแสดงของโรค การวิเคราะห การปองกัน และการชวยเหลือแกไข
A course designed to study abnormal and deviant behaviors, including, symptoms, etiology, treatment
and prevention of the major neuroses and psychoses.
จ347 จิตวิทยาคลินิกเบื้องตน
3 (3-0-6)
PY347 Introduction to Clinical Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.345
ระเบียบวิธีการศึกษาบุคคลเฉพาะราย โดยใชวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนไดแก การสังเกตพฤติกรรม
การสัมภาษณ และการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการวินิจฉัยพฤติกรรมทั้งปกติและอปกติ ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาทางสุขภาพจิต โรคจิต โรคประสาท และการใหคําแนะนําในการปองกันรักษา
This course is designed to introduce the scientific foundations of clinical psychology and systematic
assessment of psychological diagnoses, various interventions, and society and community involvement in
facilitating appropriate mental health. Distinctive features of clinical psychology such as systematic case
study, observation of behavior, interviewing and psychological assessment are included. This course will be
useful for better understanding normal and abnormal behavior, prevention and treatment of mental disorders.
จ348 การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา: การทดสอบแบบ Objective
3 (2-3-4)
PY348 Psychological Assessment: Objective Tests
วิชาบังคับกอน: สอบได จ. 347 และ จ. 373
การประเมินทางจิตวิทยาเชิงปรนัยในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนนการใชเครื่องมือและแบบทดสอบชนิด
objective มีความรูภาคทฤษฎี เทคนิค และประสบการณภาคปฏิบัติ มีจริยธรรมในการประเมินและการทดสอบ
กับบุคคลปกติและที่มีปญหา รวมถึงการเขียนรายงานทางจิตวิทยา และการนําไปใชอยางถูกตองตามหลักวิชาชีพ
A study of objective assessment in terms of various psychological aspects focusing on the use of
objective instrument and tests together with theoretical knowledge, techniques and practical experiences under
ethical standards in assessing, testing and measurement normal and dysfunctional people. Psychological report
and appropriate applications of professional principles are included.
จ349 จิตบําบัด
3 (3-0-6)
PY349 Psychotherapy
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.347
วิธีการรักษาทางจิตชนิดตางๆ เปนรายบุคคล การรักษาแบบกลุมและครอบครัว มีการศึกษานอกสถานที่

Methods of treatment of various kinds of mental disorders, individual and group therapy.
จ351 จิตวิทยาการทดลอง
4 (2-6-4)
PY351 Experimental Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได ส.319,จ.371 และ จ.376
วิธีการทดลองจิตวิทยาประเภทตางๆ โดยฝกทดลองในหองปฏิบัติการหรือภาคสนามวิเคราะห
ผลการทดลองดวยวิธีการทางสถิติ
Consideration of experimentation in psychology. Construction of various experimental designs and
statistical analysis.
จ352 สรีรจิตวิทยา
3 (3-0-6)
PY352 Physiological Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211, วท.216
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมและกลไกทางสรีรวิทยา โดยเนนหนาที่ของระบบประสาท ฮอรโมน ที่
มีตอการรับรู แรงจูงใจ อารมณ การเรียนรู ความจํา และจิตสํานึก
Relationship between behavior and the physiological systems. Emphasis is placed upon the functions
of the neurological and endocrine systems in perception, motivation, emotion, learning, memory and
consciousness.
จ366 จิตวิทยาการปรึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
PY366 Introduction to Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
หลักเบื้องตนและวิธีการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาบุคคลดานการศึกษา บุคลิกภาพ
อารมณ การปรับตนใหเขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอม และอาชีพ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และทักษะพื้นฐานใน
การใหการปรึกษา
The basic principles of counseling techniques, especially as they apply to problems of educational,
vocational, social and personal counseling, including theories and methods of data collection for interviewing.
จ367 การฝกอบรมรวมรับความรูสึก
3 (2-2-5)
PY367 Sensitivity Training
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.366
การพัฒนาตนเองโดยใชกระบวนการกลุม ศึกษาอิทธิพลของกลุม คานิยม การเรียนรูเพื่อใหมีการพัฒนา
ตนเองในดานมนุษยสัมพันธ ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติการนอกสถานที่
An investigation of self-development by using group processes related to learning experience, world
views and social values in groups both theoretically and practically.

จ368 การพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
PY368 Self Development
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.371
การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อวิเคราะหตนเอง โดยเนนวิธีการและแนวทางปฏิบัติ
ในการนํามาใชพัฒนาตนเอง ในดานความคิด แรงจูงใจ บุคลิกภาพ พฤติกรรมและการแสดงออกเมื่อสัมพันธกับ
บุคคลอื่น
Application of psychological theories, techniques and practices in self-analysis for developing selfconcept, motivation, personality, behavior and expression in social interaction.
จ369 การประยุกตการบริการปรึกษาตอสังคม
3 (2-2-5)
PY369 Applications of Counseling for Society
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.366
การประยุกตทฤษฎีและวิธีการใหบริการการปรึกษาตอสังคมในองคการตางๆ โดยเนนภาคปฏิบัติ
Applications of counseling theories and techniques to social organizations such a business agencies,
schools and hospitals etc, with special emphasis on practical work.
จ371 จิตวิทยาการเรียนรู
3 (3-0-6)
PY371 Psychology of Learning
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
ความจริงขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ และทฤษฎีการเรียนรู ชนิดของการเรียนรู การวิเคราะห การวิจัย และ
การทดลองทางดานการเรียนรู รวมทั้งการประยุกตใชหลักของการเรียนรู
Basic facts, principles and kinds of learning. Analysis of the history of learning, current
experimentation in the field and theories of learning.
จ372 ทฤษฎีบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
PY372 Theories of Personality
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
ทฤษฎีบุคลิกภาพ สํารวจและวิเคราะหความคิดและผลงานของนักจิตวิทยาคนสําคัญๆทั้งทางตะวันตก
และตะวันออก ตลอดจนการนําทฤษฎีไปใช และตัวอยางแบบสอบถามวัดทางบุคลิกภาพของทฤษฎีตางๆ
The various theories of personality by examining the ideas and concepts of distinctive personality
theorists, including analysis of their research on personality.
จ373 การวัดผลทางจิตวิทยา
PY373 Psychological Testing
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211 และ ส.218

3 (3-0-6)

หลักการทดสอบทางจิตวิทยา เกณฑมาตรฐาน มาตรในการวัด คุณสมบัติที่จําเปนของแบบทดสอบที่ดี
แบบทดสอบชนิดตางๆ เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบวัดสติปญญา แบบทดสอบวัดความถนัด และ
แบบสอบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพ ฯลฯ หลั ก การประเมิ น ผลและการตี ค วามหมายคะแนนที่ ไ ด รั บ จากการทดสอบ
แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาชนิดตางๆ
Psychological testing. Discussion of the principle characteristics and uses of psychological tests,
techniques of finding information, and the nature and interpretation of testing norms. This course aims to
familiarize the student with aptitude, intelligence, achievement, and personality tests.
จ374 จิตวิทยาแรงจูงใจ
3 (3-0-6)
PY374 Psychology of Motivation
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่มีตอแรงจูงใจ การสะทอนผลเชิงชีววิทยา พฤติกรรม สัญชาตญาณ บทบาทของ
ทฤษฎีการเรียนรูและแรงจูงใจของมนุษย
Physiological drives, frustrations, instincts, incentives, and other factors that direct activities to
achieve goals. Theories of decision making and theories of motivation will also be discussed.
จ375 จิตวิทยาการรับรู
3 (3-0-6)
PY375 Psychology of Perception
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
โครงสรางและทฤษฎีการรับรูของอวัยวะรับความรูสึกตางๆ การรับรูรูปราง ขนาด การลวงตา การรับรู
การเคลื่อนที่ การรับรูทางสังคม พัฒนาการของการรับรู
This course will explore theories and research related to an organism’s perception. Special attention
will be on human vision, perception of time, space, motion, and their relations to social development and the
development of illusion.
จ376 จิตวิทยาการรูคิดและปญญา
3 (3-0-6)
PY376 Cognitive Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.371 และ จ.375
กระบวนการคิดขั้นสูง และระบบการจัดเก็บขอมูลซึ่งไดรับอิทธิพลจากความตั้งใจ การรับรู ความจํา
เหตุ ผ ล การใช ภ าษา ความเข า ใจ การเรี ย นรู โดยเน น ทฤษฎี ผ ลการวิ จั ย ต า งๆ วิ ธี ก ารจั ด ระบบข อ มู ล และ
เปรียบเทียบกระบวนการคิดของมนุษยกับเครื่องสมองกล
Metacognition and information processing systems which are influenced by attention perception,
memory, reasoning, learning, language. Emphasis will be on theories, reasoning and data organization by
comparison of human thought and the mechanical brain.

จ386 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
PY386 Industrial and Organizational Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
พฤติกรรมมนุษยในองคการ ทฤษฎีองคการ ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แนวคิด
ที่สําคัญของจิตวิทยา การนําจิตวิทยามาประยุกตกับปญหาที่นาสนใจในโรงงานอุตสาหกรรม เชน ทัศนคติ การ
รับรู ความคับของใจ ความเหนื่อยลา ความปลอดภัย การสื่อสาร การเปนผูนํา วิธีการแกปญหาของมนุษยใน
อุตสาหกรรมและองคการ
The industrial revolution, its effects on human beings, theories of organization, the history of
industrial and organizational psychology. Application of psychological principles to interesting problems
including attitude, motivation, frustration, fatigue, safety, selection, placement, personnel training, job
evaluation, communication and leadership, including solving human problems in industry and organization.
จ387 จิตวิทยาบุคลากร
3 (3-0-6)
PY387 Personnel Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.373 และ จ.386
การประยุกตหลักและเทคนิคทางจิตวิทยาในการคัดเลือกบุคคล การบรรจุบุคคลในตําแหนงงาน
การฝกอบรม การใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา การประเมินผลงาน และการวิเคราะหงาน
Application of psychological principles and techniques in selection, placement training of personnel,
the use of psychological tests, performance appraisal and job analysis.
จ388 แรงจูงใจในการทํางาน
3 (3-0-6)
PY388 Motivation at Work
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.374 และ จ.386
กระบวนการจูงใจในองคการ ความพอใจในการทํางาน ทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางานและ
การประยุกต การใชเงินและเทคนิคตางๆ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
The processes of human motivation, job satisfaction and personal behavior in organizations. Focus
will be on theories and applications of work motivation including monetary reward and other motivation
techniques.
จ389 จิตวิทยาผูบริโภค
3 (3-0-6)
PY389 Consumer Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211
ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมผูบริโภค โดยเนนทฤษฎีและงานวิจัยในกระบวนการทางจิตวิทยา
ตางๆ เชน การรับรู แรงจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ เปนตน ที่มีผลตอการตัดสินใจในการอุปโภค บริโภค และการ
ใชบริการตางๆ ที่นําไปสูการเลือกรูปแบบของการดําเนินชีวิต และอิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม การสื่อสาร
กฎหมาย กลุมบุคคลประเภทตางๆ

Values and consumer behavior with an emphasis on psychological theories and research in how
socialization, perception, motivation, attitudes, personality and various groups of people influence the
decision to consume commodities and select services.
จ426 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมและการประยุกต
3 (3-0-6)
PY426 Theories of Social Psychology and Application
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211 หรือ จ.226
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม โดยศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติ การรูคิดทางสังคม อคติและการขัดแยงจิตวิทยา
การเขากลุม การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมและผลการวิจัยในการแกปญหาสังคม
Dominant theories in social psychology such as cooperation and competition, social power, cognitive
dissonance, learning and social interaction, communication and inter personal relations, psychoanalysis of
social group development, attitude formation and attitude change, and social comparison and judgment.
จ428 จิตวิทยาสังคมขั้นสูง
3 (3-0-6)
PY428 Advanced Social Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.226
วิเคราะหหัวขอทางจิตวิทยาสังคม อาทิ เจตคติ การรับรู ภาวะผูนํา สังคมประกิต จิตวิทยาของการจําแนก
ชวงชนชั้นในสังคม จิตวิทยาของชนกลุมนอย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเนนการประยุกตกับสังคมไทย
Analysis of topics in social psychology such as attitude, perception, leadership, socialization, social
class, minority status, and social change. Emphasis will be on the application of concepts to Thai society.
จ441 จิตวิทยาภาคปฏิบตั ิในและนอกสถานที่
3 (ฝกปฏิบัติไมนอยกวา 100 ชั่วโมงตอหนึ่ง
PY441 Psychology of Field Experience and Practicum
ภาคการศึกษา)
วิชาบังคับกอน : จ.466 , 349 และ/หรือ ตองไดรับอนุมตั ิลวงหนาจากผูบรรยาย หรือผูดูแลหลักสูตร
จิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาการปรึกษา กอนที่จะลงทะเบียน
กระบวนการฝกปฏิบัติ การฝกงานดานวิชาชีพจิตวิทยา การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตบุคลากร
ดานจิตวิทยา การคัดเลือกรูปแบบการชวยเหลือผูรับบริการอยางมีระเบียบและมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร ไดแก การประเมิน การสัมภาษณเชิงชวยเหลือและการวินิจฉัย การใชแบบ
ทดสอบชนิดตางๆ การเขียนรายงานทางจิตวิทยา การสังเกตการณ และเรียนรูเรื่องการฝกจิตบําบัด
และจิตวิทยาการปรึกษาในระดับที่เหมาะสมกับนักศึกษา การประชุมปรึกษาหารือเพื่อการชวยเหลือผูรับบริการ
ฝกฝนประสบการณทํางานกับผูมีวิชาชีพจิตวิทยา เปนการฝกในสถานการณจําลอง ในหองทดลองเรียนจิตวิทยา
และในสถานการณจริงภายใตการดูแลของอาจารยผูสอนและอาจารยนิเทศ
This course provides practicum training and professional training in psychology by investigating
research related to personnel training. It systematically and scientifically screens approaches related to the
provision of services for clients. Training includes : evaluation ; conducting interviews in order to assess
clients and provide diagnosis through the employment of various testing procedures ; teaching report writing

and training students to conduct observational studies ; providing instructions in psychotheraPYand counseling
psychology, conducting meetings in order to respond to the needs of clients, instilling experiences that
facilitate working with professional psychologists. Training is conducted in simulated conditions in
laboratories as well as in the field under the supervision of instructors.
จ446 การตรวจและวินิจฉัยทางจิตวิทยา : การทดสอบแบบ Projective
3 (2-3-4)
PY446 Psychological Assessment : Projective Test
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.348
ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ และแบบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยาแบบ Projective ชนิ ด ต า งๆ โดย
ครอบคลุมรายละเอียดกลไกในการปรับตัว สภาพอารมณ แนวความคิด ปญหาและพฤติกรรมผิดปกติ ใหมี
ประสบการณภาคปฏิบัติอยางมีจรรยาบรรณในการใชแบบทดสอบกับคนปกติและที่มีปญหา รวมถึงการเขียน
รายงานทางวิชาชีพจิตวิทยา
Projective tests used in clinical settings for personality, cognitive, affective and behavioral
assessment. Emphasis will be on ethically practical skills concerned with writing psychological reports and
case Conference.
จ447 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6)
PY447 Behavior Modification
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.347, จ.371
พฤติกรรมมนุษยที่เกิดจากการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยจัดใหเกิดการเรียนรูใหมขึ้นแทนที่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย และการประยุกตหลักการนี้ในชีวิตประจําวัน ในโรงเรียนและที่
ทํางาน สาธิตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการแกปญหาดวยวิธีตางๆ รวมทั้งศึกษาจรรยาบรรณของผูทํางานที่
เกี่ยวของ
Theories of learning and behavioral change, and their applications in school settings, at work, and in
the home environment. Ethical issues and case studies concerning these areas will be included.
จ448 จิตบําบัดชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะหภาคปฏิบัติ
3 (2-2-5)
PY448 Practicum in Psychoanalytically Orientated Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.345, จ.349, จ.372
วิธีการรักษาทางจิตชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะหโดยเนนภาคปฏิบัติฝกจิตบําบัดรายบุคคลกับผูปวยทางจิต
เวช
Theory and practice of psychological treatment with a psychoanalytically oriented approach
emphasizing individual psychotheraPYfor psychotic patients.

จ449 การฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาคลินิก
4 (ไมนอยกวา 200 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา)
PY449 Clinical Practicum
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.349, จ.366, จ.446
การฝ ก ภาคปฏิบัติ เ กี่ ย วกั บ การตรวจวิ นิ จ ฉัย ทางจิตวิท ยาในบุคคลที่มี ปญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต โดยใช
แบบทดสอบทางจิตวิทยาชนิดตางๆ การสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม การแปลแบบทดสอบและการเขียน
รายงานการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการฝกการใหคําแนะนําปรึกษา และจิตบําบัด
This course is designed to help students to practice various clinical approaches used in systematic
individual case studies : observation of behavior, interviewing and psychological assessment, practical training
in counseling and psychotherapy, and the writing of clinical reports according to a prescribed format.
จ456 การกระตุนพัฒนาการ
3 (2-3-4)
PY456 Early Stimulation
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.447 หรือไดรับการอนุมัติจากผูบรรยาย
ทฤษฎีการกระตุนพัฒนาการของมนุษย การวินิจฉัย การเก็บขอมูล การประเมินแบบทดสอบที่ใชเปน
เครื่องมือ วิธีการฝกทักษะและจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูที่เหมาะสมกับขั้นตอนพัฒนาการของมนุษย
การกระตุนพฤติกรรมทางกาย ทางระบบประสาท ทางภาษา และทางสังคม ผูเรียนจะตองมีรายงานการศึกษากรณี
เฉพาะ จํานวน 1 ราย
Theories of human early intervention programs designed to stimulate and promote environmental
capacity within sensory receptors, motor brain function, cognitive development, language and social adaption
skills. The course is designed to cover data collecting diagnosis and assessment. One report of a case study
required.
จ457 จิตวิเคราะห
3 (3-0-6)
PY457 Psychoanalysis
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.347, จ.372
ทฤษฎีและความเปนมาของจิตวิเคราะหโดยใชทฤษฎีของ ซิกมัน ฟรอยด เปนหลักและเปรียบเทียบกับ
จิตวิเคราะหในยุคหลัง และการประยุกตกับสถานการณในปจจุบัน
This course emphasizes the historical development and principles of psychoanalytic theories. Special
attention is given to the basic principles developed by Sigmund Freud as well as an examination of NewFreudian theories. An attempt will also be made to apply these theories to present Thai society.
จ466 ทฤษฎีและกระบวนการทางจิตวิทยาการปรึกษา
3 (3-0-6)
PY466 Theories and Process in Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.366
ศึกษาทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยาโดยละเอียด พรอมทั้งฝกฝนทักษะการให
คําปรึกษา

Study in depth of theories, processes and techniques of counseling, with emphases on various skills of
individual and group counseling.
จ467 การฝกอบรมการบริหารความเครียด
3 (2-2-5)
PY467 Stress Management Training
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.366
ที่ ม าของความเครี ย ดที่ มี ผ ลกระทบต อ ชี ว ภาพและจิ ต ใจ ทฤษฎี รวมทั้ ง เทคนิ ค ในการผ อ นคลาย
ความเครียดและขอมูลทางชีวภาพ พรอมทั้งการฝกปฏิบัติ
The origins of stress which impact the bio-social and psychological well being of people. Included
will be theories and practices of stress management.
จ468 วิธีการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา
3 (2-3-4)
PY468 Assessment Methods in Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.366, จ.373
การเลื อ กใช แ บบทดสอบทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การปรึ ก ษา การหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู รั บ การปรึ ก ษา การ
ดําเนินการทดสอบ การใหคะแนน ประเมินผลและตีความหมายของการใชแบบทดสอบเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความ
สนใจ คานิยม เชาวนปญญา รวมทั้งการปรับตัวและฝกฝนใหเกิดความชํานาญในภาคปฏิบัติ
Providing options of psychological testing for counseling, collecting, testing, scoring, evaluating and
interpreting data on client’s personality, interests, values and intelligence, including assistance on adjustments
and practicing skills in using psychological tests.
จ469 จิตวิทยาการปรึกษาภาคปฏิบตั ิ
3 (2-3-4)
PY469 Practicum in Counseling Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.466
การฝกปฏิบัติการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยประยุกตพหุประสบการณ (multiple experiences) และ
ทฤษฎีการเรียนรู จากขอมูลการวิจัยและจากกรณีศึกษาตางๆ มาใชใหเปนประโยชนในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
และพัฒนาระบบงานของตนใหเหมาะสมกับความตองการของผูรับบริการ และสอดคลองกับนโยบายสถาบัน
หรือองคการที่ใหบริการ
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.
จ476 สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาและจิตวิทยาประยุกต
PY476 Seminar in Professional Experience and Applied Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.211

3 (3-0-6)

สัมมนา ดูงาน ฝกอบรม ประสบการณและความรู รวมทั้งเทคนิคตางๆ เกี่ยวกับงานทางจิตวิทยา และ
จิตวิทยาประยุกต ทั้งในประเทศและตางประเทศ มีการศึกษาแบบทัศนศึกษานอกสถานที่
A course stressing the theories and phenomena of learning ; the relationship between the theories of
learning and the results of experimentation.
จ479 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
PY479 Psychology in Human Resource Development
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.371
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขั้นตน ทฤษฎีการเรียนรูและการถายทอดการฝกอบรมในการทํางาน การ
ออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Basic human resource development, learning theories, and work training exercises. Focus is on
curriculum design and evaluation of training programs together with human development management.
จ486 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
PY486 Seminar Industrial and Organizational Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.386
วิเคราะหและอภิปรายประเด็นทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่เปนปญหาหรือไดรับความสนใจ
อยูในปจจุบัน รวมทั้งแนวโนมพัฒนาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการในอนาคต
The behavior and growth of organizations. Topics will include analysis of behavior, Interpersonal
communication in unionized organizations, leadership training and promotion, motivation and decision making
for efficiency and effectiveness of organizations. A study tour will be included.
จ487 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
3 (3-0-6)
PY487 Behavioral Modification in Organization
กระบวนการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในโรงงานอุตสาหกรรมและองคการ
การประยุกตหลักการเรียนรู รวมทั้งศึกษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Human behavior in industrial settings and organizations. Emphasis will be on the analysis of
behavioral change processes and the application of learning principles to organizational and industrial
behavior change. Professional ethics is included.
จ488 จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองคการ
3 (3-0-6)
PY488 Psychology of Organization Effectiveness
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.386 หรือไดรับอนุมัติจากผูบรรยาย
องคการ แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคการ บทบาทของจิตวิทยาในการพัฒนาองคการ
การเรียนรูวัฒนธรรมในองคการ เชน บทบาท บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ สังคมประกิต ฯลฯ วินิจฉัยปญหา

เพื่อการพัฒนาองคการ ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางจิตวิทยาที่ใชในการแกปญหาและเพื่อประสิทธิภาพของ
องคการ
Organizations providing general ideas about work efficiency improvement. Considers the role of
psychology in organizational development and cultural learning in organizations. Topics such as roles, norms,
values, beliefs, and socialization in organizations will be raised. There will be diagnosis of the development of
the organization’s theories, principles, methods of problem solving and improving organizational
effectiveness. A study tour will be included.
จ489 จิตวิทยาการเปนผูนาํ
3 (3-0-6)
PY489 Psychology of Leadership
วิชาบังคับกอน : สอบได จ.386
ความสําคัญของผูนํา บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูนําในระดับตางๆในองคการ ทฤษฎีภาวะ
ผูนํา คุณสมบัติของผูนํา ปจจัยที่ทําใหผูนํามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล และกลุมทํางาน การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เปนปญหาในองคการ
Leadership which includes roles, duties, and responsibilities of various levels of leadership in the
organization. Topics include theories of leadership, qualifications of a leader, factors that contribute to
individual behavior and group work, including behavior modification in the organization.
จ496 การวิจัยรายบุคคล
4 (0-6-6)
PY496 Individual Research
วิชาบังคับกอน : จ.351 และตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษารายบุคคลที่ใหนักศึกษาแตละคนทําการวิจัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ภาควิชากอน
This course is designed for students doing an independent research project carried out in consultation
with a faculty member in the Psychology Department. Students are permitted to register for this course only
with the approval of the department.

