หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะศิลปศาสตรประยุกต ภาควิชามนุษยศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Industrial and Organizational Psychology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
:
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology)
M.A. (Industrial and Organizational Psychology)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ คณะศิลปศาสตรประยุกต
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ในป พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย
8.2 นักจิตวิทยา
8.3 นักฝกอบรม
8.4 นักวิจัย
8.5 นักบริหารทรัพยากรมนุษย
8.6 วิทยากรอิสระ
8.7 งานอื่นในสาขาที่เกี่ยวของ

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1. นางสาวสุนทรี ศักดิ์ศรี

2. นางชวนีย พงศาพิชณ
3. นางเบญจวรรณ บุณยะประพันธ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ)
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ)
อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

รองศาสตราจารย วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
วท.บ. (จิตวิทยา)
ผูชวย
ศาสตราจารย

สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ป พ.ศ.
ที่สําเร็จ
การศึกษา
2555
2548
2546
2533
2529
2553
2544
2539

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาคน พัฒนาองคความรูทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาการทํางาน
1.2 ความสําคัญ
1.2.1 พัฒ นาผูเรียนให มีคุณ ลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ทั้งความตองการในภาครัฐ และภาคเอกชน
1.2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
1.2.3 สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม
หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน ทั้งในการสอนการบริการทางวิชาการและการวิจัย
1.3 วัตถุประสงค
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ สามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ปองกัน และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานในองคการ
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการวิจัยดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ และนําความรูไปใชในการวิจัย เพื่อปองกัน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันจันทร - ศุกร เวลา 9.00 - 16.00 น.
วันจันทร - ศุกร เวลา 18.00 - 21.00 น.

วันเสาร - อาทิตย เวลา 9.00 - 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
มีนักศึกษาบางสวนประสบปญหาไมเขาใจทฤษฎีทางจิตวิทยา เนื่องจากไมมีความรูพื้นฐานดาน
จิตวิทยา
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ภาควิชาไดดําเนินการจัดฝกอบรมจิตวิทยาเบื้องตนแกนักศึกษาที่ไมมีความรูพื้นฐานทางดาน
จิตวิทยา
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
33 หนวยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
21 หนวยกิต
วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
3 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
21 หนวยกิต
สารนิพนธ
6 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต

หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาจิตวิ ทยาอุ ตสาหกรรมและองค การ มี การเรี ยนการสอน
2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 แบบเนนการทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต และ แผน ข แบบเนน
การศึกษารายวิชาโดยทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต ซึ่งตองผานการสอบประมวลความรูประกอบดวย
1. การสอบขอเขียน โดยแบงเปน 2 กลุม
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.2 กลุมวิชาเลือก
2. การสอบปากเปลา
ขอกําหนดของภาควิชา นักศึกษาสามารถสะสมการสอบผานขอเขียนแตละกลุมในการสอบ
แตละครั้งได ภายในการสอบ 2 ครั้ง
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)
วิชาบังคับเฉพาะสาขา (แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Industrial and Organizational Psychology)
080315102 จิตวิทยาบุคลากร
(Personnel Psychology)
080315103 การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
(Ergonomics and Safety at Work)
080315104 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
(Psychology of Industrial Relations)
080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Statistics for Industrial and Organizational Psychology Research)
080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Research Methodology in Industrial and Organizational Psychology)
080315107 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Seminar in Industrial and Organizational Psychology)

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

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
080315108 วิทยานิพนธ
(Thesis)
สารนิพนธ (แผน ข)
080315109 สารนิพนธ
(Master Project)

12

6

หมวดวิชาเลือก (Electives)
แผน ก แบบ ก 2
จํานวน 3 หนวยกิต
แผน ข
จํานวน 9 หนวยกิต

นักศึกษาสามารถสามารถเลือกเรียนไดจากกลุมวิชา ตอไปนี้

รหัสวิชา

- กลุมวิชาจิตวิทยาบุคลากร (Personnel Psychology)
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315150 จิตวิทยาการฝกอบรมบุคลากร
(Psychology of Personnel Training)
080315151 การประเมินทางจิตวิทยา
(Psychological Assessment)
080315152 การฝกงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Practicum in Industrial and Organizational Psychology)
รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-3)

- กลุมวิชาจิตวิทยาองคการ (Organizational Psychology)
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315165 จิตวิทยาการสื่อสารในองคการ
(Psychology of Communication in Organization)
080315166 จิตวิทยาการบริหารความเครียด
(Psychology of Stress Management)
080315167 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
(Psychology of Conflict Management)
080315168 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

080315169
080315170
080315171
080315172

(Decision Making and Problem Solving in Organization)
จิตวิทยาการพัฒนาอาชีพ
(Psychology of Career Development)
เรื่องคัดเฉพาะทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Selected Topics in Industrial and Organizational Psychology)
ที่ปรึกษาในองคการ
(Organizational Consultant)
วัฒนธรรมองคการและภาวะผูนํา
(Organizational Culture and Leadership)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

080315173 จิตวิทยาการจูงใจในการทํางานและการบริหารคาตอบแทน
3(3-0-6)
(Psychology of Work Motivation and Compensation Management)
080315174 จิตวิทยาการพัฒนาองคการ
3(3-0-6)
(Psychology of Organization Development)
- กลุมวิชาวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Methodology of Industrial and Organizational Psychology)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315180 การวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Experimental Research in Industrial and Organizational Psychology)
080315181 ทฤษฎีและวิธีการวัดทัศนคติ
(Theories and Methods in Attitude Measurement)
080315182 สถิติพหุนามประยุกตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Applied Multivariate Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research)
080315183 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Qualitative Research in Industrial and Organizational Psychology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

- กลุมวิชาจิตวิทยาวิศวกรรม (Engineering Psychology)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

080315185 จิตวิทยาสภาพแวดลอมในการทํางาน
(Psychology of Working Environment)
080315186 การยศาสตรประยุกต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Applied Ergonomics)
080315187 การยศาสตรสภาพแวดลอม
(Environmental Ergonomics)

3(3-0-6)

- กลุมวิชาจิตวิทยาผูบริโภค (Psychology of Consumers)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315190 จิตวิทยาพฤติกรรมผูบริโภค
(Psychology of Consumer Behavior)

3(3-0-6)

นอกเหนือจากวิชาเลือกที่กําหนดไวแลว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาที่
เกี่ยวของที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ แตทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 (4 ภาคการศึกษา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Industrial and Organizational Psychology)
080315102 จิตวิทยาบุคลากร
(Personnel Psychology)
080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Statistics for Industrial and Organizational Psychology Research)
รวม 9 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
080315103
080315104

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
3(3-0-6)
(Ergonomics and Safety at Work)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3-0-6)

(Psychology of Industrial Relations)
080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(2-2-5)
(Research Methodology in Industrial and Organizational Psychology)
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)
080315107 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(2-2-5)
(Seminar in Industrial and Organizational Psychology)
0803151xx วิชาเลือก
3(x-x-x)
(Elective)
080315108 วิทยานิพนธ
3
(Thesis)
รวม 9 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
9

080315108 วิทยานิพนธ
(Thesis)
รวม 9 หนวยกิต
แผน ข (4 ภาคการศึกษา)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Industrial and Organizational Psychology)
080315102 จิตวิทยาบุคลากร
(Personnel Psychology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Statistics for Industrial and Organizational Psychology Research)
0803151xx วิชาเลือก
(Elective)
ปที่ 1 รวม
ภาคการศึ
กษาที
12 หน
วยกิ่ ต2

3(x-x-x)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตัวเอง)
080315103 การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
3(3-0-6)
(Ergonomics and Safety at Work)
080315104 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3-0-6)
(Psychology of Industrial Relations)
080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(2-2-5)
(Research Methodology in Industrial and Organizational Psychology)
0803151xx วิชาเลือก
3(x-x-x)
(Elective)
รวม 12 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตัวเอง)

080315107 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Seminar in Industrial and Organizational Psychology)
0803151xx วิชาเลือก
(Elective)
080315109 สารนิพนธ
(Master Project)
รวม 9 หนวยกิต

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
080315109 สารนิพนธ
(Master Project)

3
รวม 3 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
080315101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิ ด ประวั ติ และวิ ธี วิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค การ การวิเคราะห งาน
การคั ดเลือกพนั กงาน การฝ กอบรมและพัฒ นาพนั กงาน การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของพนักงาน
การจูงใจ ความพึงพอใจในงาน ความเครียดของพนักงาน การสื่อสารในที่ทํางาน กระบวนการกลุมในองคการ
ภาวะผูนํา อิทธิพล อํานาจและการเมืองในองคการ โครงสราง วัฒนธรรมและการพัฒนาองคการ ปจจัย
มนุษยในการออกแบบงาน สภาพการทํางานและความปลอดภัยในการทํางาน
Concepts history and research methods of industrial and organizational
psychology, job analysis, employee selection, training and development, performance
appraisal, motivation, job satisfaction, worker stress, communication at work, group
processes in organizations, leadership, influence, power and politics in organizations,
organizational structure, culture and development, human factors in work design, work
conditions and safety.
080315102 จิตวิทยาบุคลากร
3(3-0-6)
(Personnel Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ การวางแผน
กําลั งคน การสรรหาและคัดเลื อกบุ คลากร การบรรจุ เขาตํ าแหน งงาน การวิเคราะห งาน การบริห าร
คาตอบแทนและผลประโยชน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม

Professional ethics and law for an industrial and organizational psychologist,
manpower planning, personnel recruitment and selection, position placement, job
analysis, compensation and benefit management, performance appraisal and training.
080315103 การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
3(3-0-6)
(Ergonomics and Safety at Work)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดและขอบเขตของการยศาสตร กายวิภาคศาสตรของมนุษย การวิเคราะหการเคลื่อนไหว
ของมนุษย การวัดสัดสวนรางกายมนุษยกับการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ การออกแบบที่นั่งทํางานและ
สถานที่ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทางกายภาพ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการขนยาย
วัสดุขณะปฏิบัติงาน ปฏิสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
Concepts and scope of ergonomics, human anatomy, analysis of human
movement, anthroprometrice and equipment design, seating and workplace design,
physical environment, equipment, concepts of material handling at work, man and
machine interaction and safety at work.
080315104 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3-0-6)
(Psychology of Industrial Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ประวัติอุตสาหกรรมสัมพันธในประเทศไทย การบริหารคาจางแรงงาน สิทธิและประโยชนของ
พนักงานที่พึงจะไดรับ กระบวนการรองทุกข ทักษะการเจรจาตอรอง ความสัมพันธระหวางพนักงาน สหภาพ
กรรมกร นายจางและรัฐบาล กฎหมายแรงงาน พฤติ กรรมรวมของพนั กงาน ความขั ดแยงและการจัดการ
ความขัดแยง ปญหาอุตสาหกรรมสัมพันธและแนวทางการแกปญหา
History of industrial relations in Thailand, wage management, employees’ rights
and benefits, grievance procedures, skills of negotiation, inter-relationship among
employees, labor unions, employers and the government, labor laws, employees' collective
behavior, conflict and conflict management, industrial relation, problems and solutions.

080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Statistics for Industrial and Organizational Psychology Research)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สถิติสําหรับการวิจัย การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย
การกระจายแบบปกติ การทดสอบสมมติฐาน คาเฉลี่ยและสัดสวน การทดสอบไค-สแควร การทดสอบคาที
การวิ เคราะห ความแปรปรวน การวิ เคราะห ความแปรปรวนร วม การวิ เคราะห ความแปรปรวนพหุ คู ณ
สหสัมพันธ สหสัมพันธพหุคุณและสถิตินอนพาราเมตริก
Research statistics, frequency distribution, central tendency measurement,
distribution measurement, normal distribution, hypothesis testing, means and proportions,
chi-square test, t-test, analysis of variance, analysis of covariance, multivariate analysis
of variances, correlation, multiple correlation and nonparametric statistics.
080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(2-2-5)
(Research Methodology in Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : 080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315105 Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย การเขี ย นโครงร างการวิ จั ย การทบทวน
วรรณกรรม การสุ ม ตั ว อย า ง การสร า งเครื่องมื อสํ าหรับ การวิจัย การประเมิ น คุณ ภาพของเครื่อ งมื อ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและแนวทางการเขียนสารนิพนธ หรือวิทยานิพนธ
Research methodology, research design, research proposal writing, literature
review, sampling, research tools construction, assessment of instrument quality, data
collection, data analysis and guidelines for master project or thesis writing.
080315107 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(2-2-5)
(Seminar in Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และนํ าเสนอในหองเรียน
พรอมทั้งเปดโอกาสใหอภิปรายอยางกวางขวาง
Studying interesting topics in industrial and organizational psychology,
presentation and discussion in the classroom.

080315108 วิทยานิพนธ
12
(Thesis)
วิชาบังคับกอน : 080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
: 080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315105 Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research
: 080315106 Research Methodology in Industrial and
Organizational Psychology
ศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่สนใจดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการตามรูปแบบ
และวิธีการวิจัยภายใตการควบคุมและใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
การสอบปองกันวิทยานิพนธ
Intensive study of interesting topics in industrial and organizational psychology;
presentation and defense of a thesis under advisors' supervision.
080315109 สารนิพนธ
6
(Master Project)
วิชาบังคับกอน : 080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
: 080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315105 Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research
: 080315106 Research Methods in Industrial and Organizational
Psychology
ศึกษาหัวขอทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการโดยมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษา
เขียนรายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
Topics related to industrial and organizational psychology, report writing
under advisors’ supervision and presentation.

080315150 จิตวิทยาการฝกอบรมบุคลากร
3(3-0-6)
(Psychology of Personnel Training)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวิทยากับ
การฝกอบรม ประเภทของการฝกอบรม การถายโยงและธํารงรักษาทักษะจากการฝกอบรม และการประเมินผล
การฝกอบรม
Training needs analysis, application of psychological theory of learning to
training, training category, transfer and maintenance of training skills, and training evaluation.
080315151 การประเมินทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
(Psychological Assessment)
วิชาบังคับกอน : 080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315105 Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research
แบบทดสอบที่เปนมาตรฐานทางจิตวิทยา แบบทดสอบเชาวนปญญา บุคลิกภาพ ความถนัด
ความสนใจ การประเมิ น พนั ก งาน การคั ด เลื อ กแบบทดสอบ การทดสอบรายบุ ค คลและรายกลุ ม
การบริหารการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบ จริยธรรมของผูดําเนินการทดสอบ
Standardized tests in psychology; intelligence, personality, aptitude, and
interest tests; employee assessment; test selection; individual and group testing; test
administration; test result reporting; testing administrator's ethics.

080315152 การฝกงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(0-9-3)
(Practicum in Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : 080315101 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
: 080315102 จิตวิทยาบุคลากร
: 080315103 การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
: 080315104 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
: และ/หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
Prerequisite : 080315101 Industrial and Organizational psychology
: 080315102 Personnel Psychology
: 080315103 Ergonomics and Safety at Work
: 080315104 Psychology of Industrial Relations
: and/or Department Permission
การฝ ก งานในองค การของรั ฐหรื อเอกชนภายใต การนิ เทศงานของอาจารย ผู รั บ ผิ ดชอบ
นักศึกษาตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติไมนอยกวา 135 ชั่วโมง เขียนรายงาน นําเสนอและอภิปรายสาระ
จากการฝกงาน
Internship in state or private organizations under supervision for at least 135
hours, report writing, presentation and discussion of knowledge gained from
the internship.
080315165 จิตวิทยาการสื่อสารในองคการ
3(3-0-6)
(Psychology of Communication in Organization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิด วิธีการ และกระบวนการสื่อสารในองคการ การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสาร
ภายในกลุ มและระหวางกลุ ม การสื่ อสารภายในองค การและระหว างองค การ ผูส งสารและผู รับ สาร
ขาวสาร ขอมูลปอนกลับ โครงสรางขององคการ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ตอความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการ
Concepts, methods, and procedure of organizational communication, interpersonal communication, intra and inter-group organization communication, message
senders and receivers, message, feedback, organizational structure, communication

effectiveness, impacts communication on job satisfaction, performance and organizational
commitment.
080315166 จิตวิทยาการบริหารความเครียด
3(3-0-6)
(Psychology of Stress Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิด สาเหตุ และแบบจําลองทางทฤษฎีของความเครียด วิธีการประเมินความเครียด
ผลกระทบของความเครี ยดในอาชี พ ต อพนั กงานทั้ งทางด านสุ ขภาพและการปฏิ บั ติ งาน เทคนิ คและ
สิ่งสอดแทรกสําหรับการจัดการกับความเครียด
Concepts, causes and theoretical models of stress, stress assessment, impacts of
occupational stress on personnel’s health and performance, techniques and intervention
for stress management.
080315167 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
3(3-0-6)
(Psychology of Conflict Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบของความขัดแยงในองคการ ผลกระทบจากความขัดแยง
ในองคก ารตอ พนัก งานและผลการปฏิบัติง าน การเจรจาตอ รองและวิธีก ารแกปญ หาความขัด แยง
ความร ว มมื อ และการแข ง ขั น ในองค ก าร
Concepts, theory, and elements of organizational conflicts, impacts of
organizational conflicts on employees and their performance, negotiation and methods
to resolve conflicts, cooperation and competition in organization.

080315168 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ
3(3-0-6)
(Decision Making and Problem Solving in Organization)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา วิธีและการเลือกวิธีการแกปญหา
การสงเสริมความคิดสรางสรรค ทฤษฎีและกระบวนการตัดสิน ใจ การแกปญ หาและการประเมินผล
บทบาทของกลุ ม ผู นํ า นั กจิตวิทยาอุ ตสาหกรรมและองคการตอการตัดสิน ใจและแกปญ หาที่เกิดขึ้น
ในองคการ
Organizational problems, causes analysis, problem solving methods and
method selection, promotion of creative thinking, theory and process of decision making,
problem solving and evaluation, roles of groups, leaders, industrial and organizational
psychologists on decision making and problem solving in organization.
080315169 จิตวิทยาการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
(Psychology of Career Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ การประเมินความสามารถของพนักงานรายบุคคล การกําหนด
แผนฝกอบรมและพั ฒ นาพนั กงานรายบุ คคล เสน ทางความกาวหน าในสายอาชีพ และการจั ดทํ าแผน
ทดแทนตําแหนงงาน ผลกระทบของการพั ฒ นาอาชีพตอความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองค การ
ความมั่นคงในการทํางาน ขวัญ แรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบัติงาน
Concepts of career development, individual competency assessment,
individual training and development plan, career path and succession plan, impacts of
career development on job satisfaction, organizational commitment, job security,
morale, work motivation, and work performance.

080315170 เรื่องคัดเฉพาะทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เรื่องคัดเฉพาะทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (คณะกรรมการประจําหลักสูตร
เปนผูกําหนด)
Selected topics in industrial and organizational psychology (to be assigned
by the program committees).
080315171 ที่ปรึกษาในองคการ
3(3-0-6)
(Organizational Consultant)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาในองคการ คุณสมบัติของการเปนที่ปรึกษาที่ดี
ทักษะตาง ๆ เกี่ยวกับการเปนที่ปรึกษาในองคการ กุญแจสูความสําเร็จของการเปนที่ปรึกษาในองคการ
Concepts and theories of consultation in organizations, qualifications of
good consultant, consulting skills in organization, keys to organizational consultantship.
080315172 วัฒนธรรมองคการและภาวะผูนํา
3(3-0-6)
(Organizational Culture and Leadership)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การเกิด รูปแบบ และการถายทอดของวัฒนธรรมองค การ และวัฒนธรรมยอยในองค การ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนาํ อิทธิพลของผูนําตอวัฒนธรรมองคการ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางองคการ การเปลี่ยนแปลง การสรางและการธํารงรักษาวัฒนธรรมองคการ
Emergence, forms, and dispersion of cultures and subcultures in organization
concepts and leadership theories; leader influence on organizational cultures; cultural

exchange among organizations; change, formation, and maintenance of organizational
culture.

080315173 จิตวิทยาการจูงใจในการทํางานและการบริหารคาตอบแทน
3(3-0-6)
(Psychology of Work Motivation and Compensation Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิ ดและทฤษฎีการจูงใจในการทํ างาน การจูงใจกับวางแผนให สิ่งลอใจ
การปรับพฤติกรรม ผลกระทบของความพึงพอใจในงานที่มีตอพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน ทฤษฎี
และหลั กการของการบริห ารค าตอบแทน การวิ เคราะห ปจ จัย ที่มีอิทธิพ ลตอการบริห ารคาตอบแทน
การประเมินคางาน การสํารวจคาตอบแทนและการออกแบบโครงสรางคาตอบแทน การปรับโครงสราง
คาตอบแทน และการควบคุมการบริหารคาตอบแทน
Definitions, concepts, theories of work motivation, incentive provision,
behavioral modification, impacts of job satisfaction on personnel behaviors and
performance, history of compensation management, theories and principles of
compensation management, analysis of factors affecting the compensation management,
job evaluation, compensation survey and compensation structure design, compensation
structure redesign and compensation management control.
080315174 จิตวิทยาการพัฒนาองคการ
3(3-0-6)
(Psychology of Organization Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิด และองคประกอบของการพัฒนาองคการ กระบวนการพัฒนาองคการ การวินิจฉัย
ป ญหา เทคนิ คและส วนเสริ มในการพั ฒ นาองค การ การประเมิ นผล แบบจํ าลองของการพั ฒ นาองคการ
บทบาทของที่ปรึกษาพัฒนาองคการ เงื่อนไขสูความสําเร็จและความลมเหลวของการพัฒนาองคการ
Concepts and elements of organization development, process of organization
development, diagnosis of organizational problem, techniques and interventions in
organization development, evaluation, organization development models, roles of
organization development consultants, success and failure conditions of organization
development.

080315180 การวิจัยเชิงทดลองทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Experimental Research in Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : 080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
: 080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315105 Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research
: 080315106 Research Methods in Industrial and Organizational
Psychology
นิ ย าม การเลื อก และการกําหนดป ญ หาวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกกลุมตัว อยาง
การออกแบบงานวิ จั ย เชิ งทดลอง การควบคุ มตั วแปรแทรกซ อ น ความตรงของแบบแผนการทดลอง
การทดสอบเชิงสถิติ และการรายงานผลการวิจัย
Definitions, selecting and defining research problems, hypothesizing,
sampling, experimental research designs, controlling intervening variables, validity of
experimental research design, statistical testing and result reporting.
080315181 ทฤษฎีและวิธีการวัดทัศนคติ
3(3-0-6)
(Theories and Methods in Attitude Measurement)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ องคประกอบของทัศนคติ ความสัมพันธระหวาง
ทัศนคติกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หลักการวัดทัศนคติและวิธีการวัดทัศนคติ วิธีการวัดของลิเคิรท
เทอรสโตน และกัทแมน การเก็บรวบรวมและวิเคราะหทัศนคติ
Concepts and theories of attitude; components of attitude; relationship
between attitude and work behavior; principles and methods of measurement; Likert,
Thurstone and Guttman scales; data collection and data analysis on attitude.

080315182 สถิติพหุนามประยุกตเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Applied Multivariate Statistics for Industrial and Organizational
Psychology Research)
วิชาบังคับกอน : 080315105 สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315105 Statistics for Industrial and Organizational Psychology
Research

ขอมูลและระดับของการวัด การแจกแจงของขอมูล การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ
การวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ สหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะหเชิงสาเหตุ การวิเคราะห
เชิงเสนทาง การวิเคราะหการจําแนก การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหพหุระดับ
Data and levels of measurement, data distribution, multivariate analysis of
variance, multivariate analysis of covariance, canonical correlation, cause analysis,
path analysis, discriminant analysis, factor analysis, and multilevel analysis.
080315183 การวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(2-2-5)
(Qualitative Research in Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : 080315106 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
Prerequisite : 080315106 Research Methodology in Industrial and
Organizational Psychology
ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวคิดและทฤษฎี การวางแผน การตรวจสอบ การเก็บ
และวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยเชิงคุณภาพ
Characteristics of qualitative research, concepts and theories, planning,
verifying and validing, data collection and analysis, writing research report, moral and
ethics in qualitative research.

080315185 จิตวิทยาสภาพแวดลอมในการทํางาน
3(3-0-6)
(Psychology of Working Environment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดลอม ทัศนคติ การรับรู และพฤติกรรมของ
บุคคลที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม การปรับพฤติกรรมของบุคคลใหเขากับสภาพแวดลอม ผลกระทบ
ของสภาพแวดลอม เสียง อุณหภูมิ มลพิษ เทคโนโลยี สภาพเมืองที่มีตอทัศนคติ การรับรู และพฤติกรรม
ของบุคคล การออกแบบสภาพแวดลอมเพื่อพฤติกรรมที่พึงประสงค
Concepts and theories of environmental psychology, human attitudes,
perception, and behavior in relation to the environment, behavioral modification to
environment, impacts of environment; noise, temperature, pollution, technology,
charactoristics of community on attitudes, perceptions and behavior; environmental
design for desired behavior.
080315186 การยศาสตรประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Ergonomics)
วิชาบังคับกอน : 080315103 การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
Prerequisite : 080315103 Ergonomics and Safety at Work
หลักการการยศาสตร สํารวจสภาพการทํางานในโรงงาน การประเมินการยศาสตรในที่
ทํางาน การประเมินปจจัยเสี่ยงในสถานที่ทํางานและแนวทางการลดความเสี่ยงอันตราย
Principles of ergonomics, survey of working conditions in factories,
ergonomics assessment of workplaces, risk factor assessment and guidelines for risk
reduction.
080315187 การยศาสตรสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Ergonomics)
วิชาบังคับกอน : 080315103 การยศาสตรและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
Prerequisite : 080315103 Ergonomics and Safety at Work
การวั ด การประเมิ น และการควบคุ ม ป จ จั ย สภาพแวดล อ มในการทํ างาน ความร อ น
ความเย็น เสียง การสั่นสะเทือน แสง การแผรังสี และการปนเปอนของอากาศ

Measurement, evaluation, and control of physical environments at work;
heat, coldness, noise, vibration, light, radiation, and air contaminants.
080315190 จิตวิทยาพฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
(Psychology of Consumer Behavior)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจและการคาดคะเนการตัดสินใจซื้อสินคา ปจจัยของบุคคล
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตอการตัดสินใจซื้อสินคา และการประยุกต ใชจิตวิทยาในการสงเสริมการขาย
Consumers behavior; understanding and predicting to purchasing decision,
individual, cultural and environmental factors affecting decision making and application
of psychology to sale promotion.

3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/
ป พ.ศ.
ตําแหนงทาง
สัปดาห)
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา สําเร็จ
ชื่อ-นามสกุล
วิชาการ
ป
การศึกษา
การศึกษา
2559 2560
1. นางสาวสุนทรี ศักดิ์ศรี
อาจารย ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2555 10 10
และองคการ)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ สถาบันเทคโนโลยี
2548
องคการ)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
อส.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
2546
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
รอง
2. นางชวนีย พงศาพิชณ
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 10 10
ศาสตราจารย วท.บ. (จิตวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2529
3. นางเบญจวร รบุณยะประพันธ
ผูชวย
กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2553 10 10
ศาสตราจารย
วิโรฒ
วท.ม. (จิตวิทยาการให
มหาวิทยาลัยบูรพา
2544
คําปรึกษา)
ศศ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2539
ราชนครินทร
รอง
4. นายมานพ ชูนิล
Ph.D. (Psychology)
University of New South 2544 10 10
ศาสตราจารย
Wales, Australia
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2535
และองคการ)
ค.บ. (จิตวิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นางสาวปนกนก วงศปนเพ็ชร
ผูชวย
วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
2551 10 10
ศาสตราจารย
ศาสตรประยุกต)
วิโรฒ
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 2543
เอกชน)
ศาสตร
รบ. (สังคมวิทยาและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539
มานุษยวิทยา)
6. นางสาวนนทิรัตน พัฒนภักดี
อาจารย ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2556 10 10
และองคการ)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ สถาบันเทคโนโลยี
2548
องคการ)
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศษ.บ. (จิตวิทยาและการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546
แนะแนว)

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล/สถานที่ทํางาน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด
สาขาวิชา
1 นางอารี เพชรผุด
รองศาสตราจารย
Ph.D.
Industrial Psychology
ขาราชการบํานาญ
2 นางปจิตา ดิศกุล ณ อยุธยา
Ph.D.
Public Policy & Administration
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
3 นายราชันย บุญธิมา
อาจารย
กศ.ด.
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 น.อ.สุทธิ์ ศรีบูรพา
รองศาสตราจารย
M.S.
Industrial Engineering
โรงเรียนนายเรืออากาศ
5 นายพงษรัตน เครือกลิ่น
LL.M.
Labor Laws and Investment Laws
ศาลแรงงานกลาง
6 นายกมล โพธิเย็น
อาจารย
ค.ด.
จิตวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานวิจัย
ขอกําหนดในการวิจัย เปนหัวขอที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ตามความตองการ
ของภาครัฐบาลและเอกชน
สําหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ตองทําวิจัยโดยการลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ
ตามที่ กําหนดในหลั กสูตร โดยใชเกณฑการวัดผลตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล า
พระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เปนการศึกษา การเก็บขอมูล การวิเคราะห การสรุปผล เพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใน
การพัฒนาองคการ โดยศึกษาในหัวขอที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูและทักษะในการวิจัยที่สําคัญ คือ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขต ผลที่คาดวาจะไดรับ การทบทวน วรรณกรรม การตั้งสมมติฐาน การสุมตัวอยาง การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผลการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย
5.3 ชวงเวลา
ปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ

มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาแตละทาน และใหขอมูลขาวสาร กําหนดการ
รวมถึงตัวอยางการจัดทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากเนื้องานที่ไดศึกษาจากการสอบวิทยานิพนธ และประเมินผลตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
หมวดที่ 7 ขอ 39

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 หมวดที่ 7 ขอ 38 - 39
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา ทั้งการ
ออกขอสอบ และการตัดเกรดเปนไปตามมติของคณะกรรมการ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
- ไดระดับแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- การตี พิ ม พ เผยแพร วิ ท ยานิ พ นธ ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ ส ว นหนึ่ งของวิ ท ยานิ พ นธ ต อ งได รั บ
การตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสํ าหรั บ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการหรือนํ าเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นํ าเสนอฉบับ สมบู รณ
(Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุม วิช าการ (Proceeddings) ดั งกล าว
จํานวน 1 เรื่อง
- เกณฑอื่น ๆ
- สอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- กรณีเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด

แผน ข
- ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
- สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและปากเปลา
- เสนอสารนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
- สารนินพนธหรือสวนหนึ่งของสารนิพนธตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
จํานวน 1 เรื่อง
- เกณฑอื่น ๆ
- สอบผานภาษาตางประเทศตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- กรณีเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไมนับหนวยกิต ตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกําหนด
2. บัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการนั้น คาดวามีความตองการ
กําลังคนดานจิตวิทยามาก ทั้งนี้คณะศิลปศาสตรประยุกตและมหาวิทยาลัยไดสํารวจความตองการแรงงาน
และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษา
ขอมูลวิจัยอัน เกี่ยวกับ การประมาณความตองการของตลาดแรงงานเพื่ อนํามาใชในการวางแผนการรับ
นักศึกษา
3. นักศึกษา
4.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษาทางวิชาการใหแกนั กศึกทุ กคน โดยนั กศึกษาที่ มีปญหาในการ
เรียนวิชาสารนิพนธ วิทยานิพนธ สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยที่ปรึกษา
จะกํ า หนดชั่ ว โมงให คํ า ปรึ ก ษา (Office Hours) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า ปรึ ก ษาได โดยจั ด ระบบการ
ประสานงานนัดหมายอยางเปนระบบ
4.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั กศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกับ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใด สามารถยื่ น คํ าร อ งขอดู
กระดาษคํ าตอบในการสอบ ตลอดจนดู ค ะแนนและวิ ธี การประเมิ น ของอาจารย ในแต ล ะรายวิ ช าได
หรือสามารถดําเนินการอุทธรณได

1. แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตร
1.1 แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ แผน ก แบบ ก 2
Program of Study for Master Degree of Arts In Industrial and Organizational
Psychology Plan A 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

080315101 3(3-0-6)

080315103 3(3-0-6)
Ergonomics and
Safety at Work

080315107 3(2-2-5)
Seminar in Industrial
and Organizational
Psychology

080315108 9 credits
Thesis

080315102 3(3-0-6)
Personnel
Psychology

080315104 3(3-0-6)
Psychology of
Industrial Relations

0803151xx 3(x-x-x)
Elective

080315105 3(3-0-6)
Statistics for
Industrial and
Organizational
Psychology Research

080315106 3(2-2-5)
Research Methods in
Industrial and
Organizational
Psychology

080315108 3 credits

Industrial and
Organizational
Psychology

Thesis

1.2 แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ แผน ข
Program of Study for Master Degree of Arts in Industrial and Organizational
Psychology Plan B
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

080315101 3(3-0-6)
Industrial and
Organizational
Psychology

080315103 3(3-0-6)
Ergonomics and
Safety at Work

080315107 3(2-2-5)
Seminar in
Industrial
and Organizational
Psychology

080315102 3(3-0-6)
Personnel
Psychology

080315104 3(3-0-6)
Psychology of
Industrial Relations

0803151xx 3(x-x-x)
Elective

080315105 3(3-0-6)
Statistics for
Industrial and
Organizational
Psychology
Research

080315106 3(2-2-5)
Research Methods
in Industrial and
Organizational
Psychology

080315109

0803151xx 3(x-x-x)
Elective

0803151xx 3(x-x-x)
Elective

3

Master Project

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

080315109

3

Master Project

2.

รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาที่ใชในหลักสูตร
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสากรรมและองคการ

0

8 0

3

1

5

1

X X
ลําดับวิชา
ลําดับวิชา
กลุมวิชา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
ภาควิชา
ภาควิชา

เลขหลักที่ 1-2 หมายถึง คณะศิลปศาสตรประยุกต
เลขหลักที่ 3-4 หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร
เลขหลักที่ 5
หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
เลขหลักที่ 6
หมายถึง ระดับการศึกษาปริญญาโท
เลขหลักที่ 7
หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา
เลขหลักที่ 8-9 หมายถึง ลําดับรายวิชา
หมายเหตุ
- ลําดับวิชาบังคับ
- ลําดับวิชาเลือก
- กลุมวิชาจิตวิทยาบุคลากร
- กลุมวิชาจิตวิทยาองคการ
- กลุมวิชาวิธวี ิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
- กลุมวิชาจิตวิทยาวิศวกรรม
- กลุมวิชาจิตวิทยาผูบริโภค
- กลุมวิชาอื่น ๆ

คณะ
คณะ
ใชเลข 08
ใชเลข 03
ใชเลข 1
ใชเลข 5
ใชเลข 1
ใชเลข 01-99
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข
ใชเลข

01-49
50-99
50-64
65-79
80-84
85-89
90-94
95-99

